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/Šarls Žids/
Kooperācijas kustības vēsture Latvijā
Šo nodaļu gribu sākt ar Oļģerta Krastiņa atziņu, kas atrodama viņa visai noderīgajā
grāmatā “Latvijas saimniecības vēsturiskā pieredze”:
“Ideologi ir ilgi centušies iemācīt mūs domāt alternatīvās kategorijās: tas ir labs un
tas – slikts (kapitālisms – sociālisms, nacionalizācija – privatizācija, austrumi – rietumi
utt.). Tādu pat daltonisku domāšanu māca joprojām, tikai balts nu ir kļuvis par melnu un
otrādi. Rezultātā saimniecības vezums kā no viena grāvja laukā, tā otrā iekšā. Taču
īstenībā dzīve ir daudzkrāsaina.”
Tas nozīmē, ka ne visi laiki ir bijuši tik “melni”, kā tos reizēm iztēlojamies un
pilnīgi noliedzam, un ne vienmēr kārtējie “jaunie laiki” ir tik nevainojami un nekļūdīgi,
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kā mums tiek apgalvots. Vienīgi mūsu pašu pasivitāte, kūtrums, neuzņēmība, inerce un
iniciatīvas trūkums neļauj tos padarīt labākus. Šai sakarā var noderēt cita atziņa:
neaizmirsīsim pagātni (pagātnes mācības), domāsim par rītdienu (izvēlēsimies cienīgus
mērķus), bet dzīvosim šodien! Jo tieši šodien mēs veidojam savu nākotni. Un negaidīsim
brīnumus no augšas (valdības, starptautiskām aģentūrām u.c.), jo Dievs gādā par tiem,
kas paši par sevi rūpējas. Ko mēs paši sarūpēsim, tas arī būs, tā arī dzīvosim. Un – kur jau
kaut kas ir, tur rodas vēl. Katrs panākums pievelk jaunus panākumus, ja vien to spējam
pienācīgi novērtēt. Arī bez kļūdām neiztikt, taču tās labāk uzskatīt nevis par neveiksmi,
bet gan labu mācību, kas mūs padara stiprākus, gudrākus, veiksmīgākus.
Latviešiem un Latvijas iedzīvotājiem nav pamata sevi uzskatīt par hroniskiem
neveiksminiekiem vai kādas zemākas kārtas cilvēkiem. Tas attiecināms arī uz
kopdarbības jomu. Lai kādi bijuši laiki, mūsu priekšteči vienmēr godā turējuši
savstarpēju palīdzību un pašpalīdzību, kas tad arī ir modernās kooperācijas būtība. Jau
izsenis mūsu senči – pārsvarā zemnieki – ir rīkojuši talkas. Ne ikdienas darbos, bet vairāk
svarīgos dzīves notikumos – mājas, saimniecības ēku celšana, ražas novākšana,
saimniecības infrastruktūras iekārtošana. Kopdarbība izpaudusies arī apmetņu un
nocietinājumu būvē, karadraudžu veidošanā, dzimtās zemes aizstāvēšanā. Bez
kopdarbības nav iztikuši zvejnieki, it sevišķi jūrā ejot. Sākotnēji vienošanās par
kopdarbību bijusi mutiska un uz tradīcijām balstīta, taču jau 1403. gadā dibināta “Rīgas
zvejnieku brālība”, kuras noteikumi bija rakstiski nostiprināti t.s. šragā. Ja zvejnieks gājis
bojā vai ticis sagūstīts, par viņa tuviniekiem rūpējās citi brāļi. Faktiski līdzīgas brālības
jau tad darbojās pēc moderno savstarpējās palīdzības biedrību un dzīvības apdrošināšanas
sabiedrību principiem.
2.1. Kooperācijas idejiskā sagatavošana
Kooperācija nevar rasties tukšā vietā. Tā kā kooperācija ir kustība, tad ir jāsagatavo
sabiedriskā doma, jāveic neskaitāmi izglītošanas un pamudināšanas pasākumi. Vispirms
dzīvē rodas asa vajadzība, kuru ierastiem paņēmieniem nevar apmierināt. Piemēram,
latviešu stāvoklis pēc dzimtbūšanas atcelšanas, “putna brīvība”, vajadzība izpirkt mājas,
līdzekļu trūkums, atkarība no auļotājiem u.c. Tad nāk ideja, ko kāds cilvēks ar
netradicionālu domāšanu spēj ievietot laikrakstā vai citādi paust. Tas vēl nenozīmē, ka
cilvēki jau nākamajā dienā sapratīs, kā jārīkojas, un dzīve uzreiz mainīsies. Diemžēl
dzīves inercei un ieradumam ir liels spēks. Visdrīzāk šī ideja paliks nepamanīta, nogrims
citu aktualitāšu straumē, pat izraisīs neuzticību un aizdomas. Ja arī radīsies atsaucība,
radīsies arī cilvēki, kas tajā pašā avīzē šo ideju nosauks par tīrām blēņām un to visādi
nozākās. Var iedarboties cenzūras sviras, kas liks meklēt citus informācijas nodošanas
kanālus. Ja arī ideja gūs lielāku atsaucību, parādīsies alternatīvas idejas. Piemēram, pašu
nostiprināšanās caur kooperāciju, proletariāta revolūcija, taisnības meklēšana pie cara
tētiņa, kurš ir ļoti gādīgs, tikai nezina viņa pavalstnieku patieso stāvokli. Tādas
alternatīvas latviešiem tika piedāvātas XX gadsimta sākumā.
Tātad, lai jauna ideja nestu augļus, tai jākrīt jau sagatavotā augsnē. Bet augsnes
sagatavošana var prasīt daudzu gadu un daudzu aktīvistu pacietīgu darbu, arī drosmīgāko
cilvēku mēģinājumus pašiem kādā ierobežotā kopienā šo ideju vismaz daļēji īstenot. Tieši
tas bija vērojams Latvijā XIX gadsimtā. Ja runājam par kooperāciju, daļēji šis ceļš ir
jāatkārto, jo 50 padomju varas gados kooperācijas ideja tika lielā mērā aizmirsta vai
izkropļota.
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2.1.1. Eiropas humānisms un sociālā pedagoģija
Latvijas priekšrocība bija tā, ka kooperācija jau bija sākusi sekmīgi attīstīties
Rietumeiropā. No turienes šo ideju ātri pārtvēra progresīvāk domājošie baltvācu pārstāvji,
arī garīdznieki, kuriem bija cieša saikne ar parastiem cilvēkiem. Un tieši muižnieki un
pilsētu augstmaņi Latvijā bija tie, kas pirmie sāka kooperēties. Vienlaikus kooperācijas
idejas izplatījās arī Krievijā, kuras sastāvā bija nonākusi Latvija. Tad nu šo visu un citu
faktoru iespaidā (senā talku tradīcija, rekrūšu izpirkšanas kases u.c.) kooperācijas ideja
pakāpeniski aptvēra arī pārējās iedzīvotāju kārtas.
Kooperācija faktiski ir pašpalīdzība, kas īstenota savstarpējā cilvēku sadarbībā.
XVIII gadsimta beigās Rietumeiropas inteliģences vidū populāra kļuva ideja “sniegt
palīdzību pašpalīdzībai”. Tolaik to izprata tā, ka augstāko sabiedrības kārtu pienākums
ir palīdzēt zemāk stāvošajiem nostāties pašiem uz savām kājām, attīstīt šajos pie atkarības
un aizbildniecības pieradušajos cilvēkos pašdarbības un savstarpējas palīdzības
centienus. Kopumā šīs idejas atvasinājās no humānisma tradīcijas un koncentrējās
sociālās pedagoģijas zinātnē. Par vienu no tautas pacelšanas līdzekļiem tika uzskatīta
biedrošanās uz altruisma (palīdzēt citam) un solidaritātes (viens par visiem un visi par
vienu) pamatiem. Visus tos sabiedriskos darbiniekus, kas centušies tautā attīstīt
savstarpējās palīdzības, pašdarbības un pašpalīdzības tikumus, var uzskatīt par
kooperācijas idejiskajiem pirmcīnītājiem.
Rietumeiropā vispirms tie bija Šveices sociālpedagogi Johans Henriks Pestalocijs
(1746 – 1827) un tā mācekļi Emanuels Fellenbergs (1771 – 1844) un Heinrihs Šokke
(1771 – 1844). Viņi centās cilvēkos izkopt sabiedriskas tieksmes un spēju palīdzēt sev.
“Mācaties, nabaga ļaudis, mācaties paši par sevi gādāt, jo neviens cits par jums negādās,”
rakstīja Pestalocijs. Līdzīgas idejas pauda Pestalocija laikabiedrs Johans Fridrihs
Oberlins (1740 – 1826).
Ir dokumentēti fakti, ka pie nosauktajiem sociālpedagogiem mācīties braukuši
nākamie kooperācijas ideologi Roberts Ovens, Viljams Kings un Viktors Hubers.
Slavenais Šveices kooperators Fridrihs Šārs par tādu kļuvis pēc Šokkes grāmatas Das
Goldmacherdorf izlasīšanas.
Tāpēc ir pamats uzskatīt, ka pirmie Latvijas kooperatori un šīs idejas
propagandētāji nav tieši pārņēmuši Anglijā, Vācijā un Francijā izstrādātos kooperācijas
modeļus, bet gan vispirms daudz mācījušies no pirmavotiem. Ar to, piemēram,
izskaidrojams, kāpēc kredītkooperācijas pirmsākumi Latvijā bijuši agrāki nekā
Raifaizena un Deliča-Šulces kooperatīvi Vācijā, lai gan tieši pēdējos pasaulē uzskata par
kredītkooperācijas radītājiem.
2.1.2. Idejiskā darba iesācēji Latvijā
Pēc tam, kad 1827. gadā Zemgalē bija plosījies lopu mēris, “Latviešu avīzēs” 1828.
gada otrajā numurā parādījies interesants raksts. Pastāv liela varbūtība, ka tas ir pats
pirmais raksts latviešu valodā, kurā runāts par saimnieciskiem un sociālajiem
jautājumiem, kā arī pasniegta apdrošināšanas biedrības ideja. Tāpēc ir vērts šo rakstu
pārlasīt.
“Vajaga nokaut vainīgus un nevainīgus lopus, kad mēris ceļas! To labi var sacīt,
bet grūti izdarīt. Kas gan zemes kopējam to lielo skādi atmaksās? Kas viņam palīdzēs
tādu nelaimi panest? Lai mēs dibinājam, apakš augstas valdīšanas uzraudzīšanas, vienu
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glābšanas lādi pret tādu lopu mēri. Ikviens, kas lopus tur, lai būtu zemnieks, pilsētnieks
vai kungs, lai maksā ikgad no katra lopu gabala vienu sudraba kapeiku. Tas iztaisītu uz
saimnieku 10 līdz 20 kapeikas par gadu, un uz kādu lielu muižu 2 līdz 4 rubļus. Kad nu šī
nauda ikgadu taptu salasīta un uz augļiem izdota, tad drīz sanāktu pulka naudas, ar ko
varētu palīdzēt tam nelaimīgam, kas savus lopus caur mēri būtu zaudējis. Arī no tiem
vēršiem, kas no Guddu zemes pie mums nāk, varētu kādu muitu ņemt, tikpat pa kapeiku
no gabala. Kad tad kādā vietā īstais lopu mēris ir cēlies, tad pēc tiesas daktera atzīšanas
visi lopi tādā vietā taptu nokauti un ierakti, un pēc, kad jau viss atkal skaidrs un tīrs no
lipšanas briesmas, tad nama tēvs no glābšanas lādes dabūtu tik daudz lopus, jeb naudu
uz tik daudz lopiem, kā viņš caur mēri zaudējis ir. Var būt, ka šis padoms skubina citus
gudrākus un augstākus kungus šo lietu vēl vairāk apdomāt un tādu labu ietaisīšanu iecelt
Kurzemē un Vidzemē.”
Zīmīgi, ka biedrībā aicināti apvienoties visu kārtu cilvēki. Raksta autors bija BiržuSalas draudzes mācītājs Jakobs Florentins Lundbergs. Lai arī pāris gadus vēlāk raksts
parādījies arī vācu presē, tomēr dzīvē šī ideja tolaik īstenota netika.
Starp idejas izplatītājiem Latvijā vispirms minami Jakobs Florentins Lundbergs
(1782 – 1858) un Garlībs Merķelis (1769 – 1850), kuri latviešu valodā pārtulkoja,
adaptēja un jau 1830. gadā izdeva H. Šokkes grāmatu “Ciems, kur zeltu taisa” (Šveicē
grāmatas pirmpublicējums iznāca 1817. gadā). Šokkes stāsta saturs īsumā ir šāds.
Bijušā skolotāja dēls Osvalds, pārnācis no kara, savu dzimto ciemu Zeltlejā atrod
dzeršanas, netīrības, naida, ļaunu intrigu, nabadzības un posta saplosītu. Osvalds iesāk
cīnīties ar ciema krodzinieku, kuram visi parādā un kurš faktiski pārņēmis ciemā visu
varu un teikšanu. Cīnīties nākas arī ar krodzinieku atbalstošo ciema vecāko, kuram
sabiedrības labums nerūp. Osvalds pieņem skolotāja vietu, lai savu tautas audzināšanas
darbu sāktu jau ar mazajiem. Daudzu pūļu rezultātā Osvaldam rodas sabiedrotais – jauns
humāni noskaņots mācītājs, kurš arī ir pilns vēlmes palīdzēt vienkāršajiem cilvēkiem.
Ciemā par Osvaldu sāk izplatīties baumas, ka tam sakari ar pašu velnu un ka viņš
prot taisīt zeltu. Pie Osvalda sāk ierasties ciema iedzīvotāji un lūgt, lai arī tiem iemāca
zeltu taisīt. Osvalds piekrīt un katru aicina, lai tas ierodas pusnaktī, kad arī notiks
nepieciešamā mācīšana. Tā, cits par citu nezinot, pie Osvalda pusnaktī ierodas 32 namu
tēvi. Pēc ilgākām pārrunām tie nodibina Zelta taisītāju biedrību. Lai kļūtu par
pilntiesīgiem biedriem, katram jādod svinīgs zvērests ar septiņiem solījumiem:
1) 7 gadus un 7 nedēļas neiet krogā, bet iet uz baznīcu;
2) 7 gadus un 7 nedēļas nespēlēt kārtis;
3) 7 gadus un 7 nedēļas netiks lietoti lamu vārdi, lāsti un meli;
4) 7 gadus un 7 nedēļas jāpavada darbā un lūgšanās; darbs jādara uzcītīgi un
uzticīgi, nedrīkst taisīt parādus;
5) 7 gadus un 7 nedēļas tīrumos nedrīkst būt nezāles, dzīvokļos nedrīkst būt mēsli
– saimniecībai jābūt tīrai un sakoptai;
6) 7 gadus un 7 nedēļas pašu un bērnu miesai un drēbēm jābūt tīrām;
7) kurš minētajā laikā lietos alkoholu, tiks izslēgts no biedrības.
Kuri bijuši gatavi šos noteikumus pildīt, snieguši pār galdu Osvaldam roku un
svinīgi teikuši: “Es gribu!” Bez tam Osvalds piekodinājis, lai biedri nevienam nestāsta
par notikušo un arī savā starpā par to lai nerunājot.
Drīz vien krodzinieks ievēroja, ka ciema vīri ir pārvērtušies un pie viņa vairs nenāk.
Krogs ātri izputējis, bet ciema ļaužu turība un labklājība strauji kāpusi. Pieaugušie sākuši
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mācīties lauku darbu zināšanas, bet Osvalda jaunā sieva Elizabete, kas bijusi ciema
meldera meita, saimniecēm mācījusi mājturību. Pakāpeniski ciemā nodibināta krājkase,
uzcelta kopēja virtuve (lai ietaupītu malku), koppienotava, kopīga maizes ceptuve, kopīga
augļu žāvētava un veļas mazgātava, kopīga ganīšana, miltu malšana, pļavu mēslošana un
veikti citi kopdarbības pasākumi.
Grāmatā sīki, dzīvi un tēlaini aprakstītas arī ciema ļaužu cilvēciskās un
saimnieciskās attiecības, kas stipri atgādina kooperācijas principus. Pēc laika grāmata
izdota arī vācu valodā.
Izdotā grāmata nebija precīzs Šokkes darba tulkojums, bet gan pielāgots Latvijas
īpatnībām. Posta ainas tulkojumā ņemtas tieši no Latvijas dzīves, tātad labi atpazīstamas.
Sniegta vilinoša nākotnes aina, ar kontrastu palīdzību gribēts lasītājos rosināt domāšanu
un ilgas pēc labākas dzīves. Diezgan talantīgi mēģināts lauzt latvieša verdzības gados
iegūto psihi. Raksturīgākā šīs psihes pazīme bija pasivitāte, taču nepieciešams bija radīt
pašdarbības stimulu, lai katrs skaļi un pārliecinoši pateiktu: “Es gribu!”
Līdzīgas tēmas tajos laikos tika izklāstītas arī “Latviešu Avīzēs”:
“Latviets paļaujas uz kungu un magaziņu, ka pie tiem palīgs būs, kad pašam
trūkums uzies; neapdomādams, ka tas nevar pie īstas labklājības tikt, ka savu cerību
vairāk uz citiem liek, nekā uz sevi pašu.”
“Latvieši visvairāk nicina gudrību. Ja gudrība vairosies, ja mācīsies pēc sava
labuma no sirds dzīties, tad latvieša īsta labklāšana vairiņ vairosies, un tie būs teicami
starp visām tautām. To ar jums runājis viens latviešu draugs.”
Par jauno nomas kārtību lasītājiem teikts:
“Tā jauna naudas būšana ikkatru skubina un māca, vairāk par sevi gādāt un mazāk
uz citiem paļauties nekā līdz šim, un tas ir labs. Kad tevim uz tavām kājām vien jāstāv,
tavas kājas paliks jo stiprākas. Bet kad tu visu savu mūžu no otra liksies vadīties un
cilāties, tad tavas kājas paliks vājas.”
“Latvieši paraduši pie iešanas spieķi par atbalstu brūķēt. Viņi var droši spieķi pie
malas mest un visiem skauģiem par spīti pamēģināt bez kādas svešas palīdzības staigāt.”
Vai nevarētu teikt, ka šīs domas ne mazāk svarīgas arī tagad, kad esam iegājuši
XXI gadusimtenī?
Lai izdotu grāmatu, bija nepieciešama nauda. Vairāki labi noskaņoti cilvēki solīja
to ziedot, ja tiktu nodibināta biedrība latviešu grāmatu apgādāšanai. Tā kā šis nodoms
neizdevās, Merķelis savā avīzē Provinziblatt ievietoja rakstus, kuri aicināja ziedot
līdzekļus “Ciems, kur zeltu taisa” izdošanai. Ziedotāju saraksti tika publicēti avīzē.
Ziedojuši arī latvieši. Merķelis par izdoto grāmatu informēja arī autoru J. Šokki, no kura
vēlāk saņēma ļoti siltu vēstuli. Par posta stāvokli Latvijā Šokke bija informēts. Lūk, citāts
no viņa vēstules to laiku tulkojumā:
“[..] Man latviski runāt patīk vairāk nekā Amerikā runāt angliski vai Francijā runāt
ar lauciniekiem franciski, jo amerikāņiem un frančiem ir pie rokas lielāki palīglīdzekļi,
nekā nabaga latviešiem. Tā tad arī tur vāciešiem jābūt humanitātes apustuļiem, starp
kuriem Jūs esat viens no pirmajiem. Jo Jūsu grāmata “Latvieši” – varbūt Jums pašiem
nezinot – deva pirmo ierosinājumu vēlākai dzimtbūšanas mīkstināšanai. Priekš kādiem 5
vai 6 gadiem mani apciemoja barons Uexlix no Livonijas, krietns vīrs, kam man
vajadzēja izklāstīt par Šveices zemnieku pakāpenisku attīstību no viņu allemaniskās
dzimtsbūšanas līdz republikāniskai brīvībai. Viņš solīja zelta laikus cilvēcei Līvonijā. [..]
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Taču ir un paliek bēdīgā patiesība, ka cēlākie un krietnākie darbi par labu cilvēku
dzimumam jāveic privātpersonām, kaut gan tas būtu valdību pienākums, un mums jābūt
valdībām pateicīgiem jau par to, ka tās netraucē labos darbus. Ak, es esmu daudz vairāk
prastu cilvēku atradis starp tā sauktiem lielajiem, nekā vienkāršajā tautā (es nerunāju
par zināšanām un ārišķībām). Kāds labums pasaulei no tā, ka visa tā sauktā izglītība top
tikai par ieroci zīdā tērptu barbaru rokās?
Ar īstu baudu es lasīju “Ciemu, kur zeltu taisa” vācu tulkojumā. Tur es dabūju
redzēt to pagrimuma dzelmi, kādā atrodas latviešu zemnieks, un kādai nav nekā līdzīga
Šveicē. Es izsaku Lundberga kungam savu komplimentu par labi izdevušamies
pārgrozījumiem, ko viņš ienesis, lai pielāgotu stāstu savai tautai.
Es vēlu Jums ilgi darboties par svētību savai apkārtnei. Jūs rakstāt, ka Jūs
esot sirmgalvis? Bet vai tāds vīrs kā Jūs var kļūt vecs? Man ir 60 gadu, drīzi būs
61, bet es jūtos jaunāks, nekā tad, kad savu gadu skaitu rakstīju otrādi – 16. Ja
man būs agri jāmirst, tad mani būs iznīcinājis nevis vecums, bet jaunības kvēle,
kurā es velti, kā nelaimīgs mīlētājs, degu, cenzdamies labot un svētāku darīt mūsu
dzimumu.
[..] es jau sen esmu Jūs augsti cienījis, bet tagad esmu Jūs iemīlējis kā cilvēku; ka
es neko tā nevēlos, kā dzīvot pie Jums (ar krievu policijas atļauju) Jūsu Merķeļmuižā [..]
2.1.3. Pirmā kooperatīvā literatūra un publikācijas
Visai precīzi varam izsekot arī ideju izplatīšanai par krāšanas un aizdošanas
biedrību nepieciešamību Latvijas pagastos. Liels iespaids vēl pirms kredītkooperācijas
sākumiem Vācijā bijis šādām publikācijām.
1. Mācītāja Johana Teodora Berenta raksts “Latviešu Avīzēs” – “Ziņas no kādas
pagasta lādes Kurzemē”, kas nodrukāts 1832. gadā.
2. Mācītāja Jakoba Florentīna Lundberga raksts “Latviešu ļaužu draugā” – “Ziņas
no kādas lādes Kurzemē”, kas nodrukāts 1832. gadā.
3. Mācītāja Kārļa Ludviga Kelbranta raksts “Latviešu ļaužu draugā” – “Kādu
naudas lādi mācītājs Oberlins savai draudzei sagādājis, un kādi augļi no visas viņa
gādāšanas vēl tagad rādas?”, kas nodrukāts 1833. gadā.
4. “Jāna Pidriķa Oberlina, citkārt Akmiņulejas mācītāja, dzīvošana, vāciskā valodā
sarakstīta no Dr. G.H. Šubert, tiem mīļiem latviešiem par labu viņu valodā pārtulkota.”
Latviešu Draugu biedrība šo rakstu krājumu izdevusi 1836. gadā.
Berenta un Lundberga rakstos uzsvērta nepieciešamība pagastos uzkrāt savu
kapitālu, kas izmantojams saimniecības attīstībai. Līdz ar pašvaldību tiesību piešķiršanu
pagastiem zemniekiem arvien vairāk pašiem būs jārūpējas par sevi, kā arī jāievēro
pastāvošie likumi. Taču vēl esot par agru zemniekus atraut no tēvišķi vadošās rokas, tie
vēl esot jāmāca, kā pašiem panākt labklājību. Tālāk tiek stāstīts par kādas kroņa muižas
gudru godīgu un filantropisku pārvaldnieku, kam ar grūtībām izdevies pārliecināt
zemniekus, lai tie daļu no kroņa saņemtās naudas neiztērē, bet iegulda pagasta izveidotajā
krājkasē, kura šo kapitālu ieguldīs vērtspapīros, lai sabiedrībai no procentiem uzkrātos
atspaids grūtām dienām. Pēc dažiem gadiem zemnieku labklājība pagastā sākusi augt.
Nelaimes gadījumos un sliktas ražas gados zemniekiem tiekot izsniegti aizdevumi no
pagasta lādes. Līdz ar saimnieciskās dzīves augšanu ceļoties arī zemnieku morālais un
tikumiskais līmenis. Oberlina darbība draudzes labā bijusi vispusīga: viņš rūpējies par
“zemes kopšanas draudzes” dibināšanu, lauksaimniecības pacelšanu, dažādu amatu
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apgūšanu, ceļu labošanu, ugunsdzēšanas rīku iegādi, jaunatnes audzināšanu u.c. Lūk,
kāds citāts no raksta.
“Tā kā dažas citas lietas, tāpat arīdzan Oberlins to pie savas draudzes pavisam
neieraudzīja, kad kas uz atdošanu naudu no kāda cita aizņēma. Pirmā iesākumā
zemniekiem liels trūkums bij no aramiem rīkiem, un kad nu viņiem kāds rīks gauži
vajadzīgs bija un nauda nebij pie rokas, tad plēsīgiem naudas aizdevējiem nagos krita.
Oberlins tāpēc par savu paša naudu jau iepriekšu tādus rīkus papilnam iegādāja. Saviem
zemniekiem tos izdeva par to pašu naudu, ko pats bij maksājis, vai vēl lētāki, un tiem
pircējiem brīv deva, lai pēc kartupeļu izrakšanas viņam nomaksātu.
Viņš arī tādu naudas lādi ietaisīja, no kā naudu uz atdošanu varēja aizņemt, bet
kas aizņemts, tas bija tā kā svēts parāds un ar visu taisnību bij atpakaļ jāmaksā. Kas pēc
nolikta laika savus parādus nebij nomaksājis, tam uz kādu laiku naudu vairs neaizdeva. –
Akmiņu-lejeniekiem gandrīz visiem daudz mazi parādi bija, ko no viņiem dzīt tiem
aizdevējiem ikdienas varēja prātā nākt. Oberlins to izdarīja, ka viņi ikgadus kādu
mazumiņu īpašā lādē sameta, no kā tad pamazītim viņu parādi tika atmaksāti.
Daudz tādus notikumus, kur cits citam par labu visu nodeva, Akmiņu-lejā varētu
pieminēt, un ja visas tās lietas gribētu pieminēt, ko padarīt gan nav tik grūti, bet no kā
tak kristīga mīlestība ar radās, tad mums daudz būtu jāstāsta. Ja kādam nabaga vīram
govs nosprāgst, tad citi tūliņ tik daudz samet, ka tas jaunu var pirkties; kad kam jauna
ēka jātaisa, tad tie jauni mudīgi ļaudis vakaros savā vaļas laikā tam saimniekam bez
kādas maksas pie viņa darba palīdz. Tāpat arī šie jauni ļaudis tūlīt ir gatavi, priekš kāda
vāja cilvēka, vai priekš veciem to vajadzīgo zemes darbu padarīt.”
Johans Fridrihs Oberlins (1740 – 1826) vairākos pētījumos tiek uzskatīts par
kooperācijas pionieri Eiropā. Latviešu lasītājiem viņš tika raksturots tā:
“Oberlina vārds no visiem, kas zināja, ko viņš bij darījis, visā Spranču zemē,
Vāczemē, Šveiceru zemē, pašā Krievu zemē, ar godu tika pieminēts. Tā ķēniņa augsta
zemes kopšanas draudzība, kas jau sen ar prieku bij vērā ņēmusi, ko viņš bij padarījis
iekš tiem 50 gadiem, kamēr viņš savā draudzē bij dzīvojis, viņam zelta goda zīmi sūtīja.”
Oberlins bija Strasburgas universitātes profesora dēls. 15 gadu vecumā iestājies
Strasburgas universitātē studēt teoloģiju, 1763. gadā ieguvis filozofijas doktora grādu,
1676. gadā kļuvis par mācītāju Steintālē, kur nostrādājis 59 gadus. Labestības, iecietības
un tālejošo rūpju dēļ draudze viņu ļoti iemīlējusi un cienījusi. Oberlins rūpējies ne vien
par savas draudzes dvēselēm, bet arī saimnieciskām lietām: organizējis kopkrāsni
(malkas taupīšanai); dibinājis zemnieku biedrību, kurā rosinājis sacensības un uzņēmības
garu; dibinājis lopu apdrošināšanas biedrību pret sērgām; organizējis ugunsdzēsēju
biedrību, dibinājis krājkasi un aizdevumu kasi; nabagu kasi, kas izsniegusi sociālos
pabalstus, kā arī visā Eiropā slavenu bērnu skolu. Līdz ar rakstu krājuma izdošanu visa šī
daudzpusīgā pieredze jau 1830. gados kļuva zināma arī latviešiem.
Krājkases un aizdevu kases bija krājaizdevu sabiedrību priekšteči, taču tās vēl
nevar saukt par pilntiesīgiem kredītkooperatīviem. Kredītkooperācijas ideja nāca kā
humānisma iedvesmoti centieni nemantīgās šķiras pasargāt no augļotājiem. Viens no
pirmajiem mēģinājumiem sagādāt lētu kredītu vienkāršajiem cilvēkiem bija Literāri
praktiskās biedrības direktora mācītāja D. Venda 1836. gadā iesniegtais priekšlikums
ierīkot lombardu, kas izsniegtu aizdevumus pret rokas ķīlām. Priekšlikums gan guvis
vārdisku atbalstu, taču līdz praktiskai darbībai biedrība nav nonākusi. Tikmēr presē
parādījušies vairāki ierosinājumi krājkasēs savāktos līdzekļu izmantot aizdevumu
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izsniegšanai. Šai ziņā atkal izcēlies Garlībs Merķelis, kas rakstus par šo tēmu publicējis
līdz pat viņa avīzes Provinziblatt aizliegšanai 1838. gadā. Viņa galvenās tēzes bijušas
šādas:
1) atsvabināt nabaga aizņēmējus no augļotāju nagiem;
2) rast iespēju noguldītājiem maksāt augstākas procentu likmes;
3) atstāt naudu to pašu aprindu rokās, no kurām tā savākta;
4) veicināt un kreditēt rūpniecības attīstību.
Merķelis savos rakstos nonāk ļoti tuvu kredītkooperācijas pamatprincipiem. Vienīgā
atšķirība, ka viņš ar vislabākajiem nodomiem ir pārņemts no sociālās bruņiniecības
idejas, liekot lielas cerības uz tautas vadonību no augstāko kārtu puses, par maz uzsverot
pašu ieinteresēto cilvēku pašdarbības un pašvaldības nozīmību. Taču jāatzīst, ka tajā
laikmetā tā bija attaisnojama pieeja, jo latviešu pašapziņa vēl nebija tik augstu cēlusies,
lai paši pilnībā uzņemtos atbildību par savu dzīvi. Cilvēki arvien bijuši pasīvi, gaidījuši
atbalstu no augšas. Tāpēc bija svarīgi ievērot pakāpenību. Merķeļa ieteiktie soļi bija
domāti cilvēku pakāpeniskai sagatavošanai uz pašdarbību, tāpēc to var uzskatīt par
kooperācijas priekšskolu.
Vēl vairāk – līdzīgas publikācijas reizēm izrādījās pārlieku drosmīgas vai pat
pāragras, jo cilvēku vairākums uz šādiem aicinājumiem raudzījās ar lielu neuzticību.
Nereti bija nepieciešami gadu desmiti, kamēr kāds aicinājums uz biedrošanos īstenotos
dzīvē. Piemēram, piena pārstrādes un pārdošanas kooperatīvus sāka propagandēt jau XIX
gadsimta astoņdesmitajos gados, bet pirmā piensaimnieku biedrība dibinājās tikai 1909.
gadā. Tomēr nevar apgalvot, ka šīm publikācijām nebija nekādas nozīmes. Svarīgi tas, ka
daži tās pieņēma un pakāpeniski paši sāka sludināt līdzīgas idejas. Līdz ar to auga
idejisko cīnītāju pulks un arī iespaids.
Interesanti, ka latviešu saimnieciskā atmoda attīstījās līdztekus nacionālajai
atmodai, turklāt pēdējā virzījās pa priekšu. Latviešu biedrošanās pirmā forma bija
dziedātāju kori, no kuriem izauga dziedāšanas biedrības ar valdības apstiprinātiem
statūtiem. Pirmais lielāka mēroga biedrību pasākums bija Jura Neikena 1864. gadā Dikļos
sarīkotie dziesmu svētki, kuros piedalījās daudzi kori. Kopš tā brīža biedrošanās vilnis
sāka aptvert visu Latviju, un tieši pēc 10 gadiem biedrošanās pārsviedās uz saimniecisko
lauku, dibinoties latviešu krājaizdevu sabiedrībai Dundagā un citur. Tāpēc saimniecisko
pašdarbību var uzskatīt par vienu no vispārējās tautiskās atmodas formām.
XIX gadsimta vidū radās asa nepieciešamība un visi priekšnoteikumi
kredītkooperācijas attīstībai Latvijā. Labības un linu cenas nokrita, bet dažādu
maksājumu apjoms strauji pieauga: rente muižniekiem par mājām, māju pirkšana,
labošana un celšana, maksājumi muižnieku kredītbiedrībām, nodokļi valstij, zemes kasei,
draudzei un pagastam, maksa ugunsbiedrībai, zemes meliorācija, darba rīku iegāde,
arvien augošās algas gājējiem u.c. Strauji pieauga ūtrupju skaits un parādi augļotājiem.
1856. gadā Literāri praktiskā biedrība Rīgā sarīkoja Eduarda Holandera (1820 –
1897) priekšlasījumu par kooperāciju Vācijā, kas plaši atspoguļojās presē. 1858. gadā
Holanders personīgi apciemoja Šulci-Deliču Vācijā un iepazinās ar kredītkooperatīvu
praktisko darbību. 1859. gadā Literāri praktiskā biedrība dibināja komisiju kooperatīvu
veidošanai Rīgā. Visveiksmīgākā izrādījās 1862. gadā dibinātā Galdnieku un krēslinieku
sabiedrība, bet darbojās arī citi amatnieku kooperatīvi kopīgai materiālu iepirkšanai un
ražojumu pārdošanai. Tajā pašā gadā biedrība dibināja pirmo aizdevu kasi (“Rīgas
Amatnieku aizdevu kase”), kurai statūtus uzrakstīja Holanders un kura apkalpoja
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galvenokārt amatniekus. (Krievijas autori par pirmo Krievijas kredītbiedrību uzskata jau
1813. gadā Rīgā dibināto savstarpējās palīdzības sabiedrību “Atjaunotā draudzība”, kurai
bijuši savi statūti.) Šajā periodā notika dzīva sarakste ar vācu kooperatoru Šulci-Deliču.
Pēdējais piekrita Literāri praktiskās biedrības uzaicinājumam 1866. gadā ierasties Rīgā,
lai izklāstītu savus uzskatus par sociālo jautājumu risināšanu no kultūrvēsturiskā, ētiskā
un saimnieciskā viedokļa, taču Krievijas valdība šo braucienu neatļāva. Šie notikumi
noteica, ka arī latviešu propagandisti sāka sludināt Šulces-Deliča kredītkooperācijas
principus, lai gan lauku rajoniem daudz piemērotākas būtu Raifaizena tipa krājaizdevu
sabiedrības.
Par talantīgiem krāšanas un kooperācijas sludinātājiem izauga arī vairāki latviešu
publicisti. Vispirms minams Juris Alunāns. Lūk, viņa domas no “Mājas Viesī” 1857.
gadā publicētā raksta “Krātuve”.
“Bet kā nu cilvēks savu labumu var vairāk rūpināt, ja ne caur to, ka taupīgi un
sātīgi dzīvo, lai ļaunās dienās spēki un veselība nemaitājas un vecumā bēdas nav jāredz.
Pie tam krātuves jo daudz piepalīdz. Jo nauda, ko tu krātuvē ieliec, nestāv pa vaļai; tā arī
strādā un tev bez pūliņa palīdz citu naudu samantot. Tā tad tu, ja tu ikgadus kādu daļu no
sataupītās krātuvē paglabā, vairs viens pats nestrādā, bet jūs esiet divi, kas pelniet, proti
tu un tā nauda krātuvē. [..] Turpretī, tu ātri vari palikt par palaidnieku, ja tu savu naudu
neieliec krātuvē. Jo tad tu savu naudu ir gribēdams nevari saturēt. Tāpēc krātuves ir un
paliek jo teicamas iestādes, kas jau daudz tūkstošiem palīdzējušas uz kājām tikt.”
Par krāšanas tikumu jau 1832. gadā rakstīja “Tas latviešu draugs”:
“Dažs cilvēks jau ir kritis lielā nabadzībā, savā darba laiciņā nezinādams, kā
viņam savi peļņi bija jātaupa. Viņš laikam krietni gan strādāja, bet dienas algu dabūjis
domāja: tā ir maza lieta, un drīz atkal visu iztērēja, kas no Dieva svētības viņam bij rokā.
Cits gan prot pa rubļiem salikt, bet kad desmit kopā, tad šāds tāds draugs nāk, lūdz, lai
viņam dod, svēti solīdams pēc maz laika atdot, un lūk! – nedz draugs, nedz rubļi atpakaļ
griežas.”
Idejiskā sagatavošanai kredītkooperācijai neaprobežojās ar kooperācijas principu
skaidrošanu, bet īpaši asi uzsvēra krājaizdevu sabiedrību dibināšanas galveno iemeslu –
ļaunumu, ko nodara augļotāji, kuri par aizdevumu plāšot līdz 200% gadā. Un kā sekas –
masveida ūtrupes. Protams, var strīdēties, vai augļošana bija galvenais iemesls vai tikai
blakussekas, taču, atbilstoši tajā laikā valdošajai noskaņai, ienaidnieka tēls tika piedēvēts
ebreju tautības augļotājiem. Lai gan dažas avīzes uzsvēra, ka par turīgiem kļuvušie
latviešu saimnieki nav ne par kripatiņu labāki. Lūk, daži šo publikāciju piemēri.
Reinis Kaudzīte 1879. gadā rakstīja:
“Tagadējie naudas aizdevēji tik nekaunīgi lielus augļus no nabadzīgiem ļautiņiem
plēš un tos kā vampīri līdz beidzamam izsūc, ka gan būtu jāvēlas, ka valdība te kādu
padomu atrastu.”
„Mājas viesis” 1881. gadā par Ērgļiem rakstīja: „Okcionus sauc katru svētdienu pie
baznīcām galvā nepaturamā skaitlī, pie kam āmurs strādā katru dienu līdz vēlam
vakaram.” „Balss” 1884. gada 18. numurā ziņoja par pieciem saimniekiem Vecgulbenes
pagastā, kuri dēļ saimnieciskām grūtībām pakārušies.
„Balss” 1882. gada 28. numurā rakstīja: „Vai tas nav bijis un vēl nebūs, ka dažam
labam naudas trūcība pienāk. Kur griezties? Ej pie žīda – dubulti jāmaksā, ej pie
bagātnieka, jāmaksā 25,50 jeb vairāk procentes.”
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“Balss” 1890. gada 82. numurā rakstīja: “ Kandavas krājaizdevu kase par
mēreniem procentiem aizdod naudu, caur ko nav jākrīt žīdu rokās. Vēl tagad dažs labs
zemkopis vārgst, kas bij kritis žīdeļu nagos.”
Lapas Mārtiņš 1883. gadā “Baltijas Vēstnesī” rakstīja: “Amatniekiem un
rokpeļņiem vajadzībās bij jākrīt šādu tādu augļotāju un izsūcēju rokās, kuri naudu
aizdodami ņēma par mēnesi 5 un vairāk procentes un kuri ar tiesību pelnījuši palamas
vārdu “rīkles griezēji”, kā ļaudis tos nosaukuši. [..] Minētai krāšanas un aizdošanas
kasei ir nu tas svētīgs uzdevums savus biedrus izsargāt no tāda posta.”
“Balss” 1882. gada 35. numurā raksta: “Dažs labs meklē palīgu pie pazīstamā
melnbārzdainā Mozus bērna un sola 25 – 30%. Saprotams, ka Izraeļa bērni tādas labas
“rebes” nelaiž garām, bet pieplēš vēl klāt dažu sieciņu labības jeb pūru kartupeļu.”
Bet “ Baltijas Vēstnesis” 1888. gadā par Vecsauli rakstīja tā: “Augļotāji ne žīdi, bet
pašu tautieši – saimnieki. Naudu aizdodot uz 20 un vairāk procentēm. Dažs saimnieks
ielicis savu māju bankā, lai ar aizņemto naudu varētu taisīt rebes. Šie asins sūcēji tomēr
it mierīgu prātu saņem šīs procentes un aukstām asinīm noskatās, kā viņu upuris cīnas,
kamēr tas vairs nespēj… Pie tam viņi vēl mēdz izturēties tā, kā kad šiem nelaimīgajiem
padarītu sevišķu labumu un par to izpelnītos lielu pateicību.”
Tā pati avīze 1891. gadā vēstīja: “Bārbelē trīs saimnieki-zemkopji nodarbojas ar
augļošanu. Aprēķinot 20 un vairāk procentes gadā. Kauču gan tuvumā Šenbergas
miestiņā esot krāj- un aizdevu kase, tomēr šo vīru veikals braši ziedot.”
Tā dažādiem līdzekļiem notika cīņa par zemnieku iesaistīšanu krājaizdevu
sabiedrību kustībā. Uz kredītkooperatīvu dibināšanu aktīvi mudinājušas tā laika latviešu
avīzes, kas sniegušas plašas ziņas par jau nodibinātiem kooperatīviem, gan publicējušas
rosinošus rakstus. Iesākumā šādas publikācijas vairumā parādījušās „Baltijas Vēstnesī”,
vēlāk – arī „Balsī”, „Tēvijā”, „Dienas Lapā” un „Mājas Viesī”. Bez tam jāņem vērā, ka
milzīgu idejiskās sagatavošanas darbu veica arī lauksaimniecības biedrības Vidzemē un
pašvaldības Kurzemē. Šīs organizācijas tad arī praktiski palīdzējušas dibināt
kredītkooperatīvus. Kurzemes īpašo stāvokli noteikusi agrākā dzimtbūšanas atcelšana un
Kurzemes gubernators Pauls Lilienfelds, darbinieks, kurš augstu vērtējis
kredītkooperācijas nozīmi tautsaimniecībā. Viņš 1871. gadā visām Kurzemes pagastu
valdēm izsūtīja kredītkooperatīva paraugstatūtus un ieteica tām sekmēt KS dibināšanu
2.2. Kooperācijas pirmsākumi līdz XIX gadsimta vidum
2.2.1. Savstarpējās apdrošināšanas biedrības
Ja modernie kooperatīvi Latvijā sāka darboties XIX gadsimta otrajā pusē, tas
nenozīmē, ka pirms tam nebija nekādu kopdarbības formu, kuras lielākā vai mazākā mērā
iespaidoja arī tālāko kooperatīvu attīstību. Visraksturīgākās un izplatītākās biedrības bija
savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvi. Ja citiem kopdarbības paveidiem galvenais
mērķis ir virzīt dzīvi uz priekšu, to uzlabot, vai nu samazinot darba izdevumus vai
palielinot ienākumus, tad apdrošināšanas biedrību uzdevums bija pasargāt jau panākto,
nodrošināties pret nelaimes gadījumiem, stabilizēt dzīvi.
Apdrošināšanas kooperatīvi dalījās divās grupās: mantas apdrošināšanas biedrības,
pie kurām piederēja ugunsapdrošināšanās, krusas apdrošināšanas un lopu apdrošināšanas
kooperatīvi, un sociālās apdrošināšanas biedrības, no kurām raksturīgākās bija bāriņu un
atraitņu kases, bēru kases un rekrūšu izpirkšanas biedrības.
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2.2.1.1. Ugunsapdrošināšanas biedrības
Pirmās ugunsapdrošināšanas biedrības dibinājās Rīgā un Liepājā. Jau 1739. gadā
Ādams Heinrihs Švarcs Rīgas rātei ierosinājis pēc Berlīnes un Kēnigsbergas parauga
dibināt ugunskasi, taču praktiski soļi šai virzienā nav tikuši sperti. 1951. gadā līdzīgu
ierosinājumu iesniedzis birģermeistars Vegesackis. Šoreiz rāte nolēmusi dibināt komisiju
šā jautājumu tālāk virzīšanai. Pēc trim gadiem komisija iesniegusi rātei savus atzinumus.
Viens no tiem bijis, ka biedrībā, lai tā varētu darboties, jāiestājas visiem namu
īpašniekiem un jāsavāc vismaz 400 tūkstošus dālderu. Rāte obligātās iestāšanās principu
noraidījusi, bet laidusi uzsaukumu, lai pārliecinātos, cik daudz īpašnieku izteiks
vēlēšanos apvienoties biedrībā. Atsaucība nebijusi liela, tāpēc par ugunskases dibināšanu
atkal spriests tikai 1765. gada 15. aprīlī. Un 9. septembrī rāte apstiprinājusi statūtus.
Ugunskasi pārvaldīja kolēģija, ko veidoja rātes, lielās un mazās ģildes pārstāvji.
Darbu kase sāka 1766. gada 1. maijā, kad bija sasniegts pieteikto apdrošināmo īpašumu
taksētās vērtības paredzētais minimums – 300 tūkstoši dālderu. Tā bija pirmā
ugunsapdrošināšanas biedrība ne vien Latvijas teritorijā, bet arī visā Krievijā. Tās
nosaukums – Pirmā Rīgas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība. Priekšsēdētājs
bijis rātes pārstāvis, statūti neparedzēja ne biedru kopsapulci, ne revīzijas komisiju.
Vadošā kolēģija tika ievēlēta “atšķaidītās netiešās vēlēšanās”, jo ne visi pārstāvēto kārtu
locekļi bijuši biedrības biedri. Iestāšanās biedrībā bijusi brīvprātīga, taču kādu laiku
nedrīkstējis no ugunskases izstāties. Apdrošināšanai pieņemtas tikai mūra ēkas, kas
atradās ar valni ierobežotajā pilsētas daļā. Dzīvojamie nami tikuši apdrošināti par 2/3 no
to taksētās vērtības, bet noliktavas – par pusi vērtības. Iemaksas maksimums bija 12% no
apdrošināšanas summas. Ja ēka patiešām nodegusi, līdzekļus zaudējumu atlīdzībai
vajadzības gadījumā savāca repartīcijas ceļā no biedriem. Saņemtā zaudējuma atlīdzība
bijusi obligāti jāizmanto nodegušās ēkas atjaunošanai.
Biedrības darbība attīstījās sekmīgi, jo 1783. gadā bija apdrošinātas 97% no visām
mājām. Ugunsgrēku bijis visai maz – tikai 27. 16 gadījumos bija jāizmanto repartīcija,
bet 11 gadījumos atlīdzībai pieticis ar kasē esošo summu. Pakāpeniski biedrības darbība
demokratizējusies, un 1755. gadā sanākusi pirmā biedru kopsapulce. Taču arvien
ugunskase darbojusies rātes aizbildniecībā. 1825. gadā, atsaucoties uz biedru
neapmierinātību, atlīdzību noteica 100% apmērā no ēkas taksētās vērtības. Tas atvieglojis
saņemt arī hipotekāro kredītu.
XIX gadsimta 20 – 40. gados Rīgā darbību sāka vairākas privātās apdrošināšanas
kompānijas, kas bija dibinātās kā peļņas organizācijas, tātad radās konkurence. 1863.
gadā pabeidza Rīgas vaļņa nojaukšanu, kas iepriekš noteica biedrības darbības teritoriju.
Līdz ar to bija nobriedusi vajadzība pēc lielām reformām. 1862. gadā biedru kopsapulce
noteica, kādā virzienā veicamas pārmaiņas un ievēlēja redakcijas komisiju grozījumu
projekta izstrādāšanai. Divu ar pus gadu laikā esot izstrādāti trīs grozījumu projekti, pēc
kuriem biedru kopsapulce apstiprināja jauno statūtu projektu, kuru iekšlietu ministrs
apstiprinājis 1864. gadā. Jaunajos statūtos bijuši šādi grozījumi: darbības rajons
paplašināts līdz Elizabetes ielai; atcelta prasība par obligātu nodegušās ēkas atjaunošanu;
biedriem dota atļauja no biedrības izstāties; fonda uzkrāšanai ik gadu bija jāmaksā 1/20%
apmērā no apdrošināšanas summas, iemaksas ņemšana tiek pārtraukta, kad fonds
līdzinājies 5% apmērā no apdrošināšanas kopsummas; saglabāta vienreizēja iemaksa
1/8% apmērā no apdrošināšanas summas; vajadzības gadījumā arvien varēja izmantot
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repartīciju; ģenerāltaksācija bija jāveic pēc vajadzības; pārvaldei bija pienākums katru
gadu iesniegt darbības pārskatu pilnsapulcei.
Līdz XX gadsimta sākumam Pirmā Rīgas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
reformējās par modernu kooperatīvu, lai gan biedru skaits tajā saruka. Kad sākās pasaules
karš biedrības uzkrātie fondi, kas bija ieguldīti vērtspapīros, zaudēja savu vērtību. 1921.
gadā biedrība reorganizējās par akciju sabiedrību.
Šai biedrībai bija liela nozīme kooperācijas attīstībā Baltijā un visā Krievijā, jo šim
piemēram netrūka sekotāju. Neveiksmīgā darbība beigu periodā izskaidrojama ar to, ka
biedri nav jutušies pilnīgi droši, jo biedrības fonds bija nepietiekams lielu ugunsgrēku
gadījumā, kā arī nebijis drošības pret iespējamiem papildu maksājumiem, ja zaudējumi
pārsniegs uzkrātā fonda iespējas.
Liepājas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība dibināta 1797. gadā, taču
pirmos 30 gadus dzīvojusi nabadzībā sliktas darba organizācijas dēļ. Pilnvērtīga darbība
sākusies tikai 1834. gadā, kad stājušies spēkā jaunie statūti. Reorganizācija izpaudusies,
repartīcijas principu aizstājot ar ikgadējas apdrošināšanas iemaksas jeb prēmijas
ieviešanu. Liepājas biedrība kļuvusi unikāla ar to, ka tā pirmā pasaulē savā vadībā
pārņēmusi arī ugunsdzēsēju iestādi.
Statūti paredzēja gada iemaksu ¼% apmērā no vērtības koka mājām un 3/16%
apmērā – mūra mājām. Neraugoties uz niecīgajām prēmijām, rezerves kapitāls ātri audzis
un 1860. gadā sasniedzis 8,35% no risku kopsummas. Statūti paredzējuši arī biedru
papildu atbildību līdz 10% no apdrošināšanas summas, kas maksājama, ja liela
ugunsgrēka gadījumā zaudējumus nevar segt no uzkrātā fonda. Par Liepājas biedrības
darbību atzinīgi rakstījis Garlībs Merķelis.
Ja Pirmā Rīgas ugunsapdrošināšanas biedrība rūpējusies tikai par mūra ēkām Rīgas
centrā, tad koka nami nomalēs bija ļoti neapskaužamā stāvoklī. No 1559. līdz 1812.
gadam Rīgas priekšpilsētas 8 reizes pilnīgi nodegušas! Avīzēs bijis aizkustinošs raksts
par kādu 66 gadus vecu pilsoni, kurš savā mūžā pieredzējis 4 ugunsgrēkus, kuri katru
reizi iznīcinājuši viņa māju. Atsaukdamās uz vairākām sūdzībām, Krievijas valdība 1797.
gadā izsūtīja priekšrakstu Rīgas rātei, lai tā iesniedz savus priekšlikumus saistībā ar
stāvokli Rīgas priekšpilsētās. Rīgas rātskugs Bulmerings izveidojis priekšpilsētu
iedzīvotāju pārstāvju komisiju, kas ieteikusi dibināt priekšpilsētu apdrošināšanas
biedrību. Rāte šo atzinumu pieņēma un iesniedza attiecīgu ziņojumu Vidzemes guberņas
pārvaldei. Ar to šī aktivitāte arī beigusies.
Tikai 1803. gadā nācis ierosinājums no apakšas. Aptiekārs Šilhorns un grāmatvedis
Kollins iesniedzis rātei priekšpilsētu ugunsapdrošināšanas biedrības plānu un lūdzis rāti
aicināt iedzīvotājus iestāties biedrībā. Rāte tam piekritusi, ievietojusi avīzē sludinājumu
un noteikusi pierakstīšanās termiņu, kas vēlāk ticis pagarināts. 1803. gada 23. decembrī
notikusi interesentu sapulce, kas ievēlēja biedrības administratorus un priekšsēdētāju
(uzvārdā Noienkirhens). Statūtus vispirms apstiprināja Vidzemes guberņas pārvalde, tad
vēlreiz Rīgas rāte. Līdz ar to Otrā Rīgas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
savu darbību uzsāka 1804. gada 6. decembrī.
Otrās Rīgas biedrības statūti bijuši daudz demokrātiskāki un arī racionālāki.
Biedrības priekšsēdētāju ievēlēja rāte, bet pārējos locekļus – biedru kopsapulce.
Administrācija ievēlēta uz 3 gadiem. Balss tiesības gan bijušas tikai tiem
apdrošinātajiem, kuru īpašuma vērtība bijusi ne mazāka par 2000 dālderiem. Iestāšanās
un izstāšanā brīvprātīga, tikai pirms izstāšanās biedrībā bijis jāpaliek vismaz 3 gadus.
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Apdrošināta tikai puse no taksētās īpašuma vērtības, tomēr kadastrā bijusi jāraksta pilna
taksētā vērtība. Maksājumi aprēķināti ne no apdrošināšanas summas, bet no kadastrālās
vērtības. Iestājoties bija jāiemaksā ¼% no taksētās vērtības, bet otrajā un trešajā gadā –
1/8%. Par turpmākiem maksājumiem jālemj biedru kopsapulcei. Zaudējumu atlīdzībai
drīkst izlietot ne vairāk kā trīs ceturtdaļas no fondā uzkrātās summas. Ja tās nepietiek,
jāizmanto repartīcijas mehānisms, turklāt no katra biedra ņemot ne vairāk par 5% no
apdrošinātā īpašuma taksētās vērtības, t.i., 10% no apdrošināšanas summas. Līdz 1862.
gadam repartīcija tika izmantota tikai divas reizes. Zaudējumu atlīdzība bija obligāti
jāizmanto ēku atjaunošanai. Vēl jāpiezīmē, ka biedrības administrācija darbojusies bez
atlīdzības.
Abu biedrību emblēmā bija attēlotas divas sadotas rokas.
Līdz 1858. gadam biedrība bija apdrošinājusi 1141 ēku un darbojusies visai
sekmīgi. Kopsapulce nolēmusi atteikties no ikgadējo prēmiju maksāšanas. 1819. gadā
mainīti statūti, paaugstinot iestāšanās maksu no ¼ līdz ½ % no taksētās vērtības,
atsakoties no prēmijām un atstājot zaudējumu repartīcijas principu, taču noliedzot brīvu
izstāšanos. Vēlāk novērotāji šos grozījumus vērtējuši kā soli atpakaļ.
Pēc netiešas informācijas var spriest, ka otrajā biedrībā darbojušies arī latvieši, lai
gan to īpatsvars bijis niecīgs. Der minēt, ka divus termiņus šo biedrību vadījis latviešu
draugs Garlībs Merķelis. 1819. gadā viņš savā laikrakstā nācis ar priekšlikumu par visu
Vidzemes pilsētu apvienošanos kopīgā apdrošināšanas biedrībā. Faktiski tas bija labi
pamatots priekšlikums dibināt kooperatīvu savienību, kas tajā laikā bija revolucionāra
ideja pat pasaules mērogā.
Otrā biedrība ir ātrāk reaģējusi uz privātās konkurences rašanos. Biedrus nav
apmierinājis noteikums, ka apdrošināt var tikai pusi no taksētās vērtības, kā arī lielā rātes
aizbildniecība. Pēc asām cīņām grozītie statūti stājušies spēkā 1862. gadā. Cīņu periodā
nāca valdības priekšlikums apvienot abas biedrības, kas palielinātu to iespējas, taču pirmā
biedrība šo priekšlikumu noraidījusi, priekšpilsētu iedzīvotājus uzskatot par necienīgiem
partneriem. Jaunie statūti biedrību pilnīgi atbrīvoja no rātes aizbildniecības, ieviesa
ikgadējas prēmijas, dibināja rezerves fondu, apdrošināja visu taksēto vērtību, paredzēja
brīvu izstāšanos. Tik revolucionāri grozījumi bija iespējami, pateicoties valdības
atbalstam.
Biedrības statūti tika grozīti arī 1973. un 1902. gadā, taču arī otrā Rīgas biedrība
pēc kara reorganizējās par akciju sabiedrību. Reorganizāciju veicināja valdības
aizliegums Latvijā darboties ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībām. Tad nu atbrīvotais
kapitāls ieplūda abās minētajās biedrībās, bet ar noteikumu, ka tām jāpārkārtojas par
akciju sabiedrībām.
2.2.1.2. Krusas apdrošināšanas biedrības
Arī tās Latvijā pirmie dibināja muižu īpašnieki, pārsvarā vācieši. Iemesls bijis lielie
krusas postījumi, kas Latvijas laukus piemeklējuši 1826., 1827. un 1829. gados. Iniciatīva
nākusi no muižnieku dibinātās Vidzemes ekonomiskās societātes. Savukārt tā šo ideju
aizguvusi no Leipcigas un Berlīnes biedrībām, kas dibinātas jau agrāk. Societātes biedru
izstrādātos statūtus 1832. gadā apstiprināja iekšlietu ministrs, taču Vidzemes savstarpējā
krusas biedrība savu darbību sākusi jau 1831. gadā.
Statūtos ierakstītie principi bijuši šādi. Biedrība dibināta uz pieciem gadiem, tajā
iestāties brīvprātīgi varējuši privāto muižu īpašnieki un arendatori, mācītāji un kroņa
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muižu arendatori. Apdrošināt varējis redzu un ziemas kviešu sējumus. Jau iestājoties tika
noteikta maksimālā varbūtējā zaudējumu vērtība (augstākās ražas apmērā). Biedriem bija
jāmaksā ikgadējā prēmija 1% apmērā no augstākās ražas vērtības, turklāt iemaksu varējis
veikt divos termiņos. Papildu maksa nav paredzēta, taču, ja zaudējumus nevarētu segt ar
fonda līdzekļiem, brīvos līdzekļus sadalītu atbilstoši zaudējumiem, bet iztrūkstošo daļu
segtu no tuvākajā termiņā ienākošajiem maksājumiem. Biedrību pārvaldījusi virsvalde un
iecirkņu pārvaldnieki, un tā darbojās Vidzemes ekonomiskās societātes aizbildniecībā.
Biedrības likvidācijas gadījumā uzkrātais fonds sadalīts biedriem proporcionāli viņu
iemaksām.
1835. gadā krusas biedrība apvienoja 178 biedrus un uzkrātais kapitāls sasniedzis
4948 rubļus. Tā kā biedrība darbojusies ar panākumiem, nolemts tās darbību turpināt.
Vēlāk tā sākusi arī vasarāju apdrošināšanu. 1854. gadā pēc šīs biedrības parauga sākušas
dibināties arī ugunsapdrošināšanas biedrības, kā arī apstiprināti Kurzemes savstarpējās
krusas apdrošināšanas biedrības statūti. Taču pēdējā savu darbību nav uzsākusi, tāpēc
1857. gadā tās dibināšana pasludināta par nenotikušu. Kurzemes biedrības sāka darboties
tikai 1861. gadā.
Interesanti, ka jau XVIII gadsimta 30. gados presē diskutēts par krusas biedrību
dibināšanu arī latviešu zemniekiem. Rakstu Garlība Merķeļa avīzē Provinzialblatt
ievietojis Vecpiebalgas muižas pārvaldnieks Augusts Hagenmeisters. Viņš norādījis, ka
ar grāfa Dmitrija Nikolajeviča Šeremetjeva gādību Haselau muižā netālu no Tērbatas
nodibināta zemnieku krusas apdrošināšanas biedrība, kā arī izteica cerību, ka šim
piemēram sekos citās vietās. Tomēr neviens labvēlis tajā laikā nav atsaucies.
2.2.1.3. Savstarpējās palīdzības biedrības
Pirmās parādījušās bēru kases un atraitņu, bāriņu kases, kuru uzdevums bijis
izsniegt vienreizēju pabalstu kases dalībnieka miršanas gadījumā. To dibināšana notikusi
kristīgās ticības kulta iespaidā, kas prasījis ar godbijību izturēties pret aizgājušajiem.
Dažu bēru kasu statūtos esot tieši atgādināts, ka daudzi godīgi cilvēki pēc nāves neatstāj
pietiekoši līdzekļu, lai viņus godam apglabātu, kā arī Kristus norādījums pabalstīt
atraitnes un bāriņus. Vairākos statūtos atrodami pat citāti no Evaņģēlija.
Ir netiešas norādes, ka sociālās apdrošināšanas rakstura biedrības Latvijā
pastāvējušas jau XVII gadsimtā, jo, piemēram, Rīgas 1710. gada kapitulācijas aktā
rakstīts: “Tāpat arī visas pilsētas iestādes, kolēģijas, cunftes un biedrības paliek
neaizskārtas.” Bez tam arī katras cunftes noteikumos bijusi prasība sniegt palīdzību
grūtībās nonākušajiem amata biedriem.
Sevišķi rosīgi savstarpējās palīdzības biedrības sākušas dibināties XIX gadsimta
pašā sākumā un šis process turpinājies visu gadsimtu, līdz šīs funkcijas sākusi pārņemt
valsts sociālā apdrošināšana. Arī šīs organizācijas sākotnēji dibinājuši galvenokārt vācieši
un citi cittautieši, taču ir dokumenti par “Bēru naudas lādi”, kas dibināta 1838. gadā.
Aprakstos atrodamas ziņas par biedrībām, kas darbojušās uz mutiskas vienošanās pamata.
Biedru sastāvs ir bijis dažāds: gan noteiktas profesijas vai kārtas pārstāvjiem, gan –
visām kārtām. Lielākoties biedrības bijušas brīvprātīgas, ar pilnīgu vai daļēju pašpārvaldi.
Līdzekļus tām gādājuši paši biedri. Bieži vien biedru maksimālais skaits bijis ierobežots,
piemēram, 221 vai 300. Bēru kasē “Der Gute Wille”, kas dibinājusies 1806. gadā,
varējuši iestāties zinību vīri, civilierēdņi, tirgotāji un amatnieki. Pirmie 41 biedrs
skaitījušies kases dibinātāji, kas veidojuši komiteju. Komiteja katru otro gadu dibināšanas
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dienā ievēlējusi 5 administratorus jeb valdi, kas kārtojusi visas kases lietas. Valdes
locekļi vienojušies par pienākumu sadalīšanu. Sevišķi svarīgi bijuši kasiera pienākumi.
Augstākais lēmējorgāns biedrībā “Der Gute Wille” bija komiteja, kas ievēlēja valdi,
lēma par biedru maksājumiem, kā arī uzņēma jaunus biedrus. Komitejas loceklis
nedrīkstēja nepiedalīties sēdē, jo par to bija paredzēts sods viena dāldera apmērā. Biedru
kopsapulce nebija paredzēta, taču kopības gara veicināšanai maija pirmajās dienās tika
rīkota dibināšanas dienas svinēšana ar kopīgu maltīti, taču izvairoties no pārpilnības. Par
pieklājības normu ievērošanu maltītes laikā rūpējās valdes locekļi, turklāt biedri
nedrīkstēja no maltītes izvairīties, par ko bija paredzēts 50 vērdiņu sods. Taču arī par
maltītes rīkošanu katram biedram bijis jāiemaksā 50 vērdiņu.
Kases līdzekļi veidojās tā. Iestāšanās nauda bija 2 Alberta dālderi, 20 vērdiņi bija
jāsamaksā par statūtu eksemplāru. Biedra nāves gadījumā katram biedram 8 dienu laikā
bija jāiemaksā viens dālderis. Mirušā piederīgie 2 dienu laikā saņēma 200 dālderus.
Pārējā summa palika kasei ikdienas darba izdevumu segšanai. Bija panākts, ka izmaksāto
naudu nedrīkstēja apķīlāt kreditori, jo tā domāta tikai nelaiķa apbedīšanai un palicēju
atbalstam. Par biedriem uzņēma cilvēkus, kuri nav vecāki par 50 gadiem, ir “veseli,
darbīgi, tikumīgi, sātīgi un ar labu slavu”. Turklāt tādi, kurus pazīst vismaz 10 kases
biedri.
Otrā Rīgas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība un bēru kase “Der Gute
Wille” vajadzības gadījumā saviem biedriem aizdevusi arī naudu, tāpēc abas uzskatāmas
par krājaizdevu sabiedrību priekštecēm.
2.2.1.4. Rekrūšu izpirkšanas biedrības
Latvijas kooperācijas pētnieks profesors Eduards Balodis (1888 – 1951) atradis
precīzas ziņas par 50 rekrūšu izpirkšanas biedrībām, bet neapšaubāmi tādu bija vairāk –
vesels tīkls, kas noklājis Latviju.
Līdz 1872. gadam Krievijas monarhija ņēma militārajā dienestā rekrūšus. Dienests
ilga 25 gadus (pēc 1859. gada un līdz 1872. gadam – tikai 15), tātad paņēma mūža
labākos gadus. Rekrūšus izvēlējās ar lozēšanu. No katra pagasta dienestā bija jāiet
noteiktam jauniešu skaitam. Kas izvilka lozi, tam bija jāiet. Taču pastāvēja legāla iespēja
no dienesta atpirkties, samaksājot 300, bet vēlāk pat 500, 600 un 800 sudraba rubļus, kas
tajā laikā bija liela nauda. Lai nodrošinātu šādu atpirkšanās iespēju, ar baltvācu
augstmaņu ziņu vai pat pēc pagastu vadības iniciatīvas tika organizētas divu veidu
rekrūšu lādes. Pirmās darbojās kā kredītbiedrības, bet otrās – kā apdrošināšanas
sabiedrības. Pirmajā gadījumā potenciālie rekrūši iemaksāja savu dalības maksu, kā arī
savāca brīvprātīgos ziedojumus. Ja kāds izvilka nelaimīgo lozi, viņš varēja aizņemties
naudu izpirkšanas maksas apjomā, un turpmākajos dzīves gados šo summu pakāpeniski
atmaksāt. Tā, piemēram, darbojās 1819. gadā dibinātā rekrūšu lāde Dundagā. Pēc
apdrošināšanas sabiedrības principiem funkcionējošās rekrūšu lādes vāca iemaksas un
ziedojumus no jauniem cilvēkiem, kuriem nākotnē varētu draudēt iesaukšana. Ja kāds no
šiem cilvēkiem izvilka nelaimīgo lozi, viņš saņēma atpirkšanai nepieciešamo summu, un
tā nebija jāatmaksā. Rekrūšu lādes vadīja cilvēki, kurus bija iecēlis vietējais vācu
pārvaldes vadītājs vai pat pagasta valde. 1872. gadā Krievijas Iekšlietu ministrija rekrūšu
izpirkšanas sabiedrību darbību aizliedza, jo Krievija pārgāja uz vispārējo obligāto
karadienestu (6 gadu garumā), atsakoties no rekrūšiem.

16

Noslēdzot šo tēmu, jāuzsver, ka rekrūšu izpirkšanas biedrības bija tikai Latvijai
raksturīgi veidojumi. Daudzas no biedrībām, kad bija uzkrāti pietiekami līdzekļi,
izsniedza aizdevumus arī citiem mērķiem. Tāpēc varam droši un ar lepnumu apgalvot, ka
Latvija ir viena no pirmajām zemēm, kurā konstatējamas kredītkooperācijas iezīmes. Bez
tam tās bijušas salīdzinoši brīvprātīgas un demokrātiskas biedrības, jo gan iestāšanās, gan
izstāšanās bijusi brīvprātīga.
2.2.2. Lauksaimniecības biedrības
Lauksaimniecības biedrību ideja Latvijā ienāca no Rietumeiropas. To galvenais
mērķis bija veicināt lauksaimniecības attīstību, racionalizāciju un modernizāciju. Pirmā
zināmā nodibināta 1754. gadā Anglijā. Vācijā pirmās lielākas biedrības bija 1763. gadā
dibinātā Tīringas lauksaimniecības biedrība un 1764. gadā dibinātās biedrības Cellā un
Leipcigā. Pēdējā saucās par ekonomisko societāti. Gandrīz vienlaikus šī ideja īstenojās
arī Krievijā, kur 1765. gadā nodibinājās Brīvā imperatoriskā ekonomiskā sabiedrība.
Sevišķa interese par šādām biedrībām radās XIX gadsimta sākumā, kad vācietis Albrehts
Daniels Taers dibina racionālās lauksaimniecības zinātni. 1809. gadā iznāca viņa slavenā
grāmata “Racionālās lauksaimniecības pamati”. Šiem notikumiem ar interesi sekoja
Latvijas lielgruntnieki, pārsvarā baltvācieši. Tāpēc nav nejaušība, ka tieši viņi pēc Vācijas
parauga dibināja lauksaimniecības biedrības Latvijā un sāka kooperāciju
lauksaimniecībā. Viens no stimuliem bija zemais muižu ienesīgums un augošie
muižnieku izdevumi.
Pirmā un visvecākā biedrība Latvijā bija Vidzemes Vispārderīgā un ekonomiskā
societāte. Pēc ieilgušām reģistrācijas grūtībām savu darbību tā sāka tikai 1796. gadā.
Līdzekļus darba iesākšanai 1792. gadā ziedojis patricietis un tirgotājs Pēters Henrihs
Blankenhagens. Līdz 1813. gadam biedrības birojs atradies Rīgā, bet sakarā ar
Napoleona iebrukumu ticis pārcelts uz Tērbatu. Kā norāda pats nosaukums, biedrības
uzdevumi bija visaptveroši, arī pilsētu saimnieciskās dzīves veicināšana. Vadībai bijusi
saprātīga un veselīga pieeja problēmām. Vienmēr uzsvērts, ka teorijai jāiet roku rokā ar
praksi, biedrība nedrīkst akli ticēt un bez pārbaudīšanas kaut ko ieteikt. Nekas nav akli
jāpārņem no citurienes, bet aizvien jārēķinās ar vietējiem apstākļiem. Tikai tas ieteicams,
kas izmēģināts un atrasts par derīgu pašu zemē. Tā vien gribas teikt, ka tāda dzīves
gudrība būtu labi noderējusi mūsu reformatoriem 1990. gados. Tad Latvija nebūtu tik
izpostīta, bet dzīvotu daudz turīgāk un jēdzīgāk.
Biedri dalījās īstajos un goda biedros. Īstie biedri varēja būt 13, bet goda biedru
skaits nebijis noteikts. Par pirmajiem goda biedriem allaž ievēlējuši provinces
ģenerālgubernatoru un gubernatoru, kuriem turklāt dotas arī balsstiesības. Savu darbību
biedrība pārvaldījusi pati. Lēmumi pieņemti ar balsu vairākumu. Reizi gadā ar balsu
vairākumu ievēlēts arī biedrības prezidents.
Bez šīs biedrības Vidzemē nav noticis nekāds pasākums, kas saistīts ar
lauksaimniecības pacelšanu. Tā regulāri izdevusi arī zinātniskus žurnālus, kuros apkopoti
biedrības speciālistu pētījumu rezultāti. Netālu no Rīgas bija iekārtota izmēģinājumu
muiža. Societāte Latvijā ieviesusi un/vai izplatījusi daudz jaunu kultūraugu: āboliņu,
kartupeļus, ziemas rapsi, kā arī jaunas mājlopu šķirnes. Ar sugas lopiem apgādāta arī
Krievija. 1840. gados ķērušies pie pļavkopības, Trikātē iekārtota sugas aitu audzētava.
Veikta Vidzemes astronomiski trigonometriskā izmērīšana, sastādīta Vidzemes
topogrāfiskā karte.
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1837. gadā pēc barona Otto Volfa ierosinājuma darbība paplašināta, veidojot
filiāļu jeb t.s. zaru biedrības, cenšoties to darbību izplatīt arī Kurzemē un Igaunijas
teritorijā. Tā radās Kuldīgas, Pērnavas, Vilandes, Ezeles un Dienvidvidzemes biedrības.
Ja no sākuma kooperēšanās veicināta starp muižniekiem, tad sešdesmitajos gados
societāte sākusi dibināt zaru biedrības latviešu zemniekiem. Tās savukārt palīdzējušas
dibināt dažādus zemnieku kooperatīvus, arī krājaizdevu sabiedrības. Tātad Vidzemes
vispārderīgās un ekonomiskās societātes ieguldījums Latvijas attīstībā bijis milzīgs, un
tas varbūt ir lielākais baltvāciešu devums Latvijai.
Otrā lielākā lauksaimniecības biedrība bija 1839. gadā apstiprinātā Kurzemes
ekonomiskā sabiedrība, un Kuldīgas lauksaimniecības biedrība. Pirmo dibināja
barons Meijendorfs, barons Šepings u.c. Abas dibinātas pēc Vidzemes societātes parauga
un līdzīgiem mērķiem. Atšķirība varbūt tā, ka šīs biedrības centušās savās rindās integrēt
arī latviešu zemniekus, lai gan pēdējie ne visai labprāt nākuši. Tomēr šīs biedrības
vispusīgi rūpējušās arī par zemnieku saimniecību uzplaukumu. Vairāk par to var izlasīt
nodaļā par kooperācijas attīstību Latvijā.
1830. gadā dibināta viena specializētā organizācija, kas saukusies Aitaudzētāju
biedrība. Tam bijuši svarīgi iemesli, jo XIX gadsimta 20. gados visas Eiropas
lauksaimniecība piedzīvojusi smagu krīzi, ko izraisīja labības cenu krišana. Bankrotēja
arī daudzas muižas Latvijā. Tāpēc radās nepieciešamība racionalizēt lauksaimniecību un
vairāk pievērsties lopkopībai, kas ļāva ražot produkciju ar lielāku pievienoto vērtību.
Pirmie aitu pulki Latvijā ievesti 1826. gadā no Saksijas. Viens no svarīgākajiem
biedrības uzdevumiem bija vilnas tirgus organizēšana. Pirmais tirgus Tērbatā cietis
neveiksmi, pēc tam ar valdības atļauju daudz veiksmīgāk vilnas tirgus darbojies Rīgā, kur
ierīkota arī speciāla noliktava. 1843. gadā aitaudzētāji vienojušies par kopīgu vilnas
pārdošanu. Tas jau bija ražojumu pārdošanas kooperatīvs.
2.2.3. Krājkases
Krājkases uzskatāmas par krājaizdevu sabiedrību priekštečiem. Tās jau pildīja
pirmo kredītkooperatīvu funkciju – mācīja ļaudis taupīt, krāt un noguldīt.
Arī pirmās modernās krājkases parādījās Rietumeiropā: Hamburgā 1778. gadā,
Bernē 1787. gadā, Bāzelē 1792. gadā, Gentē – 1794. gadā, tad Anglijā, Bavārijā, Prūsijā,
Austrijā, Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā. Zīmīgi, ka šīs krājkases bijušas domātas
galvenokārt mazturīgiem pilsoņiem. Par pēdējo gadījumu 1823. gadā informēja “Latviešu
Avīzes”. 1857. gadā par Bavārijas krājkases darbu “Mājas Viesī” sācis rakstīt Juris
Alunāns. Latvijā līdz XIX gadsimta vidum krājkases nodibinātas Rīgā, Liepājā un
Jelgavā.
Baltvācieši jau labu laiku sekoja krājkašu darbībai Vācijā. 1810. gadā laikrakstā
Rigasche Stadtblatter parādījies aicinājums dibināt krājkasi. Tajā pašā gadā Literāri
praktiskās biedrības direktors Kārlis Zontags lasījis lekciju par Ķīles aizdevu kasi un tās
darbības principu piemērošanu Rīgas apstākļiem. 1819. gadā tās pašas biedrības direktors
virsmācītājs Kārlis Grave iesniedzis biedrībai projektējamās krājkases pamatprincipus.
1820. gadā biedrības sekretārs Brokers izstrādājis projektu krājkases darbībai pie
namsaimnieku kredītbiedrības. Tomēr arī šis projekts nav īstenots. Kā redzam arī
vāciešiem bijušas grūtības no idejām pāriet uz darbiem.
Tikai 1824. gadā Literāri praktiskās biedrības direktoram virsmācītājam Matiasam
Tielam, kuru atbalstīja Melngalvju biedrības vecākais Gustavs Vitte, izdevās nodibināt
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krājkasi, kuras statūtus viņš pats uzrakstījis, bet tos apstiprināja ģenerālgubernators
Pauluči. Interesanti, ka policijas sekretārs Kristians Stāls jau tad ierosinājis krājkasi
izmantot arī kā aizdevu sabiedrību, taču šo priekšlikumu noraidīja.
Kases emblēmu rotājušas divas sadotas rokas un humānistu lozungs – Nos aliis
(Mēs priekš citiem). Kase bija domāta dienestniekiem un citiem trūcīgiem ļaudīm. Tiem
nebijis tiesību piedalīties kases darbā, taču par krājkases darbību regulāri informējuši
laikraksti. Kasi pārvaldījuši trīs administratori, no kuriem vienam allaž jābūt Literāri
praktiskās pilsoņu biedrības direktoram, bet pārējiem – ievēlētiem šīs biedrības biedriem.
Noguldījumu mazākā summa bijusi 5 sudraba rubļi, bet lielākā – 50 sudraba rubļi, par ko
ik pusgadu izmaksāti augļu procenti 2,5% apmērā no noguldītās summas. 1827. gadā
gada procentu likme samazināta no 5 uz 4.
1828. gadā krājkase nonāca grūtībās, jo konstatēts 1590 rubļu iztrūkums (kopējie
iekrājumi 40 tūkstoši rubļu). Noguldītāji tiek aicināti izņemt savu naudu un kasi
pakāpeniski likvidē. Taču 1832. gadā jaunu krājkasi nodibina Rīgas rāte, kas uzņemas arī
garantēt noguldījumu drošību. Kase piedāvā pārņemt pirmās Rīgas krājkases
noguldījums, kas lielā mērā arī tiek izdarīts. Šie notikumi izraisa dzīvu diskusiju presē,
arī H. Treija izdotajā “Tas latviešu ļaužu draugs”.
Liepājas tirgotājs Heinrihs Hagedorns 1825. gadā dibināja Liepājas krājkasi. Ar
krājkašu darbības principiem viņš iepazinies ceļojuma laikā pa Angliju. Daži publicisti,
t.sk. mācītājs Panteniuss, apgalvo, ka Liepājas krājkase bijusi pirmā krājkase visā
Krievijā. Tās darbība noritējusi ļoti sekmīgi, par ko labi atsaucies arī Garlībs Merķelis.
1836. gadā kasē bija noguldīti jau 124742 rubļi un noguldītāju skaits sasniedzis 1340.
Liepājas krājkasei raksturīgi arī tas, ka tā pieņēmusi noguldījumus no apkārtējos pagastu
iedzīvotājiem. Iedzīvotāju uzticība bijusi tik liela, ka kasē noguldīti pat Alberta dālderi,
kas pirms tam ilgus gadus bijuši aprakti zemē. Liepājas kases 25 gadu jubilejā Ciravas un
Dževes pagastu noguldītāji atsūtījuši pateicības vēstuli, kurā bijis tāds pantiņš:
Nu mēs paliksim jo pārtikuši,
Nu mums dzīvojot jo viegli būs,
Arī prātā kļūsim pamoduši,
Nu mūs redzēsiet jo laimīgus.
Kad mācītājs Panteniuss 1848. gadā intervējis krājkases dibinātāju Hagedornu,
iznācis šāds dialogs, kas ievietots “Laika grāmatā”:
“Es viņu (t.i., Hagedornu) jautāju: kas tad jums no tam atlec tā pūlēties? Tad viņš
sirmu galvu pakratijis man atbildēja: Jūs sakaities latviešu mīļotājs būt un vaicājiet, kas
man no tam atlec? Tas man no tam atlec, ka caur mūsu pūliņu 1000 latvieši par visiem
šiem gadiem ir godīgi ļaudis palikuši. Kas krāšanas lādē zin naudu glabāt, tie nav
dzērāji, liderīgi un zagļi, tiem prāts nesas uz godu.”
Jelgavas krājkase nodibināta 1826. gadā pēc Rīgas un Liepājas parauga. Ziņas par
šīs krājkases darbību ir trūcīgas un acīmredzot sevišķu panākumu nav bijis. 1835. gadā
tās bilancē uzrādīti 7392 rubļi. Taču arī šis notikums veicinājis plašu diskusiju presē un
uz ielas, kas ļaudīm licis domāt par šo saimnieciskās darbības jomu un arī kaut ko darīt.
1846. gadā Jelgavā nodibināta vēl viena krājkase – Kurzemes kredītbiedrības
krājkase. Taču, cik noprotams, šo krājkasi, kas dibināta pie muižnieku kredītbiedrības,
muižnieki izmantojuši galvenokārt saviem mērķiem, lai piesaistītu zemnieku naudu. Par
noguldījumiem maksāti tikai 3,5% gadā. Te pārkāpta G. Merķeļa tēze, ka nauda jāatstāj
to pašu aprindu rokās, no kurienes tā savākta.
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Šai sakarībā jāņem vērā vēl divi fakti:
1) Jelgavas krājkasei bija dotas tiesības pieņemt tikai Jelgavas pilsētas iedzīvotāju
noguldījumus;
2) Sodu pagasta kopība, ko latvieši paši dibināja kā krājaizdevu sabiedrību (vēl
pirms Šulces-Deliča un Raifaizena biedrībām Vācijā) tika piespiedu kārtā slēgta
1952. gadā, jo “tik Kurzemes muižinieku kredites biedrībai atļauts esot ar
naudu strādāt”.
No tā var nepārprotami secināt, ka Kurzemes muižnieki šajā periodā nav vēlējušies
pieļaut krāšanas un aizdošanas operāciju nodošanu latviešu zemnieku rokās, vai arī tās
organizēt zemnieku interesēs.
2.3. Kooperācija no XIX gadsimta vidus līdz 1918. gadam
Lai izprastu apstākļus, kādus sāka darboties pirmie modernie kooperatīvi, jāizprot
tā laika politiskā un saimnieciskā stāvokļa īpatnības.
Tas bija patiešām vētrainu pārmaiņu laikmets. Kā zināms, Latvija tolaik
nepastāvēja kā patstāvīga valsts. XVIII gadsimtā tā tika iekļauta Krievijas impērijas
sastāvā, taču ne kā vienota administratīvā vienība un ne uz vienādiem noteikumiem.
Agrāk Zviedrijas pārvaldītā Livonijas daļa Vidzeme Krievijā tika iekļauta 1721. gadā,
Polijas pārvaldītā Livonijas daļa jeb Latgale – tikai 1772. gadā, Kurzemes un Zemgales
hercogiste – 1795. gadā. Turklāt Vidzeme un Kurzemes hercogiste tika iekļautas kā
provinces ar teritoriālo autonomiju, kurās faktiskā pārvalde bija uzticēta baltvācu baronu
oligarhijai, bet Latgale pilnīgi bija iekļauta Krievijas impērijā – kā guberņas sastāvdaļa.
Uz Latgali attiecās visi Krievijas likumi.
XVIII gadsimta beigās latviešu vairākums bija zemnieki dzimtcilvēku statusā, tātad
lielā mērā beztiesīgi ļaudis, kurus muižnieki uzskatīja par savu īpašumu, ko pēc patikas
varēja pārvaldīt un sodīt par nepakļaušanos. Vietējā latviešu aristokrātija savas
vēsturiskās privilēģijas un tiesības lielā mērā bija zaudējusi. Tiesa, konkrētu zemnieku
stāvoklis nebija vienāds, jo arī starp baltvācu baroniem valdīja dažāda attieksme pret
dzimtcilvēkiem.
Beztiesiskais zemnieku stāvoklis radīja neapmierinātību, kas izpaudās arī kā
dumpji, sacelšanās un citas protesta formas. Tas, kā arī no Rietumeiropas un citiem
reģioniem ienākošās pārmaiņas (pāreja uz kapitālistiskām attiecībām) Krievijas cara
valdību un baltvācu baronus spieda mainīt savu attieksmi un ieviest būtiskas reformas.
Vispirms dzimtbūšanu atcēla Kurzemē (1817. gadā) un Vidzemē (1819. gadā). Taču
vienlaikus zemniekiem tika atņemta arī zeme, tāpēc šo brīvību ironiski dēvēja par putna
brīvību. 1866. gadā atcēla gilžu sistēmu pilsētās. Līdz ar to arī lauku iedzīvotāji varēja
kļūt par amatniekiem, tirgotājiem vai rūpnīcu strādniekiem pilsētās.
Par zemes izmantošanu zemniekiem bija jāmaksā “īre”, kas izpaudās kā klaušu
darbi muižnieku saimniecībā. Tos sauca par klaušu laikiem. Klaušu renti atcēla 1863. –
1867. gados, kā arī aizliedza zemnieku sodīšanu bez tiesas. Pāreja uz naudas renti bija
lēna, it sevišķi Vidzemē. 1866. gadā pagastiem tika dotas pašpārvaldes tiesības, tai skaitā
tiesības uz pulcēšanos, savu tiesu dibināšanu un pagasta vecāko ievēlēšanu.
Teorētiski zemes izpirkšanas tiesības pastāvēja kopš dzimtbūšanas atcelšanas, taču
praktiski muižnieki tās vēl ilgu laiku apgrūtināja ar citiem līdzekļiem. Tikai 70. gados
zemes izpirkšana sākās masveidīgi. Līdz 1910. gadam Kurzemē zemnieku īpašumā bija
jau 99% saimniecību, bet Vidzemē – tikai 90% (1912. gada dati). Latgales zemniekus no
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dzimtbūšanas atbrīvoja vienlaikus ar visu Krieviju – tikai 1861. gadā. Saskaņā ar
Krievijas agrāro likumu, muižniekiem bija pusi savas zemes jāpārdod atbrīvotajiem
zemniekiem.
Tā caur diezgan sāpīgu procesu Latvijā radās neatkarīgi zemnieki, kuru dzīvē
arvien lielāku nozīmi ieguva naudas attiecības. Vispirms kā parādu un lielu nodokļu
nasta. Daudzi zemnieki līdz ar to nonāca parādu un augļotāju atkarībā. Piemēram,
Vidzemē 1886. – 1894. gados 3743 saimniecībām (16% no kopskaita) tika pasludināta
ūtrupe. Atbrīvoties no šādas atkarības un nostāties uz savām kājām varēja vienīgi caur
kopdarbību. Tas arī bija galvenais dzinulis kredītkooperatīvu un citu kooperatīvu biedrību
dibināšanai.
Saimniecisko stāvokli Latvijā XVIII gadsimta otrajā pusē īsumā varētu raksturot
šādi. Lielākajās pilsētās notika strauja industrializācija. Lūdz 1910. gadam darbojās jau
vairāk nekā 780 rūpnīcas un lielākas darbnīcas, kas izmantoja darbgaldus ar mehānisku
piedziņu. Rūpnīcās bija nodarbināti 93345 strādnieki, no kuriem ap 80% strādāja Rīgā.
Daudzus Krievijas tā laika austākās tehnoloģijas izstrādājumus sāka ražot tieši Rīgā.
Latvijas pilsētas ar citām Krievijas pilsētām savienoja dzelzceļu līnijas un telegrāfs. Līdz
ar to pilsētu iedzīvotāji bija ieinteresēti ne vien savstarpējās palīdzības biedrībās un
arodbiedrību dibināšanā, bet arī patērētāju biedrību un citu kooperācijas veidu attīstībā.
Bijušajiem amatniekiem bija jāizvēlas – sākt savu uzņēmējdarbību, vai arī pievienoties
proletariāta armijai. Uzņēmējdarbību gandrīz nebija iespējams veiksmīgi iesākt bez
naudas un kredītiem. Mazajiem un vidējiem uzņēmējiem palīdzēt šai ziņā varēja tikai
kredītbiedrības.
Savukārt laukos bija šāda tendence: strauji auga zemes cena un algoto strādnieku
algas, bet samazinājās lauksaimniecības produkcijas cenas tirgū, arī starptautiskajā. Tātad
lauksaimniecība bija jāmodernizē, jāievieš jaunākie zinātnes sasniegumi, jāiegādājas
tehnika. Tas viss prasīja naudu, kuras palika arvien mazāk. Augļotāju pieprasītās likmes
šim nolūkam nebija piemērotas.
Kādi bija galvenie ideoloģiskie dzinuļi kooperācijas attīstībai? Vispirms jau
minama tautiskās atmodas kustība, kas sevišķi lielu spēku ieguva XIX gadsimta 60.
gados. Uz nacionālo atmodu un arī saimniecisko nostiprināšanos tautu mudināja tādi
izglītoti inteliģences pārstāvji kā Krišjānis Valdemārs (1825 – 1891), Rihards
Tomsons, Aleksandrs Vēbers, Reinis Kaudzīte, Krišjānis Barons (1835 – 1923),
Kronvaldu Atis un citi. Valdemārs aicināja tautiešus izpirkt savu zemi, gūt saimniecisku
patstāvību, sadarboties, dibināt savu jūras floti u.c. Savos rakstos viņš uzsvēra arī
Rietumeiropas kooperatoru idejas un panākumus. Otrs dzinulis bija pilsētās dzimstošā
strādnieku kustība, kas iedvesmu guva no Rietumeiropas sociāldemokrātiem un
marksistiem. Sākotnēji šajā kustībā pastāvēja dažādi strāvojumi, kurus vienoja tikai daži
vispārēji mērķi: agrārās reformas nepieciešamība, muižnieku varas ierobežošana,
konstitūcijas pieņemšana un demokrātiskas iekārtas nodibināšana Krievijā.
Neapmierinātība ar brīvības trūkumu strauji pieauga, līdz eksplodēja 1905. gada
revolūcijā, kuru cara valdība ar tiešu baltvācu muižniecības daļas līdzdalību (pat
iniciatīvu) nežēlīgi apspieda. Tomēr panākumi neizpalika – 1906. gada 4. martā cara
valdība pasludināja biedrošanās brīvību, kas atviegloja arī kooperācijas kustību.
Taču arī biedrošanās brīvība cariskajā Krievijā bija īpatnēja. Lai gan teorētiski
varēja dibināties dažādas sabiedriskās un saimnieciskās organizācijas, kā arī politiskās
partijas, praksē Iekšlietu ministrijai bija tiesības aizliegt jebkuru organizāciju, kura tās
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ierēdņiem šķita kaitīga pastāvošajai kārtībai. Tāpēc legāli darboties varēja tikai
konservatīvās partijas, kamēr sociāldemokrātiem un anarhistiem bija jāpaliek pagrīdē, un
arī kooperatīvajām organizācijām nebija gluži legāls statuss un pienācīgā autonomija.
Latvijas kooperatīviem tika liegta iespēja apvienoties savienībās, kas bija ārkārtīgi
būtisks trūkums. Kooperatīvu darbība tika pakļauta atbilstošās ministrijas kontrolei:
kredītkooperatīvi – Finanšu ministrijai, lauksaimniecības biedrības – Lauksaimniecības
ministrijai, patērētāju biedrības – Iekšlietu ministrijai.
Trešais dzinulis bija modernās kooperācijas, pašpalīdzības un savstarpējās
palīdzības idejas, kuras Latvijā ienāca galvenokārt no Rietumeiropas. Arī ne bez
baltvāciešu palīdzības.
Visbeidzot, Latvijas kooperatīvo kustību iedvesmoja arī vācu kopdarbības kustības
pamatlicēji Hermanis Šulce-Deličs un Eduards Feifers (1835 – 1921). Lauku
kredītkooperatīvu kustības pamatlicēja Raifaizena idejas Latvijā palika maz iepazītas, ko
varētu uzskatīt par zināmu vai pat lielu trūkumu, jo mūsu valsts tomēr bija pārsvarā
agrāra, arī periodā starp pasaules kariem.
2.3.1. Lauksaimniecības biedrības
Lauksaimnieku biedrības Latvijā dibinājās visai īpatnēji, jo pirmās kopdarbības
organizācijas izveidoja nevis nabadzīgie zemnieki, bet gan paši baltvācu muižnieki. Tas
notika XVIII gadsimta beigās. Šo biedrību galvenie uzdevumi bija šādi:
•
•
•

organizēt muižu un vēlāk arī zemnieku saimniecību apgādi ar lauksaimniecības
mašīnām, darbarīkiem, šķirnes sēklām, šķirnes lopiem un minerālmēslojumiem;
sniegt agronomisko palīdzību un izplatīt jaunākās zināšanas par racionālu un
efektīvu saimniekošanu;
veicināt citas kopdarbības formas.

1830. gadā Vidzemes vispārderīgā un ekonomiskā societāte dibināja aitu audzētāju
biedrību, 1831. – Vidzemes Krusas apdrošināšanas biedrību, 1842. – Dienvidvidzemes
Vispārderīgo un lauksaimniecības biedrību ar centru Cēsīs. Biedrība organizēja
lauksaimniecības sasniegumu izstādes, izsniedza godalgas zemniekiem par labu ražu,
derīgiem izgudrojumiem, izcilām lopu šķirnēm u.c.
Nedaudz vēlāk lauksaimniecības biedrības sāka dibināties Kurzemē: 1839. gadā
Jelgavā un Kuldīgā, 1869. gadā – Dobelē, 1874. gadā – Tukumā, 1877. gadā –
Jaunjelgavā, 1878. gadā – Talsos un 1881. gadā – Aizputē. Sākotnēji visrosīgākā bija
Kuldīgas biedrība. Tā sarīkoja pirmo lopu izstādi Kurzemē, kur vairāki mazgruntnieki
saņēma balvas. Izstādē bija pat tādas eksotiskas parādības kā braucamie vērši un govis.
1860. gadā Kurzemes lauksaimniecības biedrība rīkoja lopu izstādi Jelgavā, kurā
piedalījās arī 65 mazgruntnieki. 1852. gadā Kurzemes muižnieki nodibināja Kurzemes
dārzkopības biedrību, kas zemniekus mudināja ierīkot augļu dārzus. Ar biedrību
starpniecību Kurzemē ieviesa daudzus jauninājumus. Tā Zūru muižas dzimtkungs
Lambsdorfs sāka audzēt cukurbietes (agrāk Latvijā nebija cukurbiešu) un pat uzcēla
cukurfabriku, kas bietes iepirka no apkārtējiem zemniekiem. Lubezerē sāka audzēt kāļus
un lopbarības bietes. Mākslīgos mēslus 1848. gadā sācis izmantot grāfs Keizerlings
Padurē. Lauku drenāža pirmo reizi ierīkota Ārlavas draudzē 1851. gadā. Pirmo ar zirga
spēku darbināmo kuļmašīnu jau 1670. gadā esot izgudrojis uz laidis darbā fon Ambotens
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Padurē. Rembates muižas kalējs Mārtiņš Līcis izgudrojis arklu ciņu noaršanai pļavās.
1856. gadā Zaļajā muižā pie Jelgavas sākusi strādāt pirmā tvaika kuļmašīna. Pirmos
liellopus no ārzemēm ievedis grāfs Medems 1843. gadā, smalkvilnas aitas ievestas jau
1826. gadā, bet pirmo zirgaudzētavu Ēdolē 1847. gadā dibinājis brīvkungs fon Bērs.
Zīmīgi, ka arī latviešu zemnieku saimniecisko izglītošanu caur avīzēm sākuši paši
muižnieki. M. Stobbe 1797. gadā sācis izdot “Latvisko gada grāmatu”, 1822. gadā sāka
iznākt “Latviešu avīzes”, kurās daudz vietas atvēlēts praktiskiem, saimnieciskiem
jautājumiem.
Par pirmo latviešu lauksaimniecības biedrību tiek uzskatīta Plāņu biedrība Valkas
apriņķī, kas dibināta 1866. gada 9. septembrī kā Dienvidvidzemes lauksaimniecības
biedrības filiāle. To dibinājis minētās biedrības priekšsēdētājs un vēlākais Rīgas
politehniskā institūta profesors Jegors fon Siverss. Viņš vēlējies līdzīgas biedrības
dibināt visos pagastos un kādas desmit arī nodibinājis.
1871. gada 19. jūnijā Rīgā sasaukts Pirmais latviešu zemkopju kongress, kuru
organizējis minerālmēslu fabrikants Rihards Tomsons. Kongresā piedalījušies 514
delegāti un nolasīti vairāki izglītojoši referāti, pārsvarā paša Tomsona sagatavoti.
II latviešu zemkopju kongress sanācis 1873. gadā Dziesmu svētku laikā. Arī šā
pasākuma iniciators bijis R. Tomsons. 500 delegāti vienojās dibināt zemkopības skolu,
gādāt stipendijas vienkāršo ļaužu studentiem, dibināt Vispārējo latviešu zemkopju
biedrību Rīgā, pirms tam izveidojot apgabalu biedrības. Vēlāk šie lēmumi sekmīgi
īstenojās.
1877. gadā jau minētais Jegors fon Siverss ierosināja dibināt zemkopības biedrības,
kurās apvienotos gan lielgruntnieki, gan mazgruntnieki, jo tikai no tādām esot
sagaidāmas vislabākās sekmes. Viņš piedāvāja jau izstrādātu statūtu projektu. Taču
dalīšanās starp baltvāciešiem un augošo latviešu zemniecību bija aizgājusi tik tālu, ka šis
visnotaļ saprātīgais priekšlikums palika bez pienācīgas ievērības. To noraidītu karstākie
prāti abās nometnēs.
1870. gadā Rūjienā dibinājās Latviešu zemkopības biedrība ar visai plašu un
tālejošu programmu. Bez dažādu skolu, izdevumu, izmēģinājumu lauciņu un mašīnu
staciju dibināšanas, kā arī plašiem izglītošanas pasākumiem, tā paredzēja arī saviesīgas
sanākšanas ar mūziku, dziedāšanu, dejošanu un teātra izrādēm. Kopš tā laika izklaides
pasākumi kļuva par neatņemamu biedrību sanāksmju nobeiguma sastāvdaļu.
Biedrību darbā centās iesaistīt arī lauku sievietes, rīkojot izglītojošus pasākumus par
miesas un dvēseles kopšanu, bērnu audzināšanu, lopkopību un dārzkopību, augļu un
sakņu izmantošanu ēdienos u.c.
Rūjienas zemkopības biedrības paraugam ātri sekojuši citi pagasti: Straupe,
Lielsalaca, Pociems, Nabe, Lēdurga, Rubene, Smiltene, Palsmane, Aumeisteri, Gaujiena,
Dzērbene, Drusti, Skujene, Lode, Ļaudona, Āraiši, Saldus, Tukums, Ilūkste, Talsi,
Aizpute u.c. Šīs biedrības savus biedrus un citus zemniekus apgādāja ar mākslīgiem
mēsliem, darbarīkiem un mašīnām, rīkoja lauksaimniecības izstādes, organizēja darba
sacensības, ierīkoja izmēģinājumu lauciņus un t.s. koku skolas, izplatīja saimnieciska
rakstura literatūru, rīkoja priekšlasījumus, organizēja lopkopības pārraudzības biedrības,
apdrošināšanas un krājaizdevu sabiedrības, ieviesa jaunākos tehnikas sasniegumus, rīkoja
saviesīgus pasākumus utt. Daudzas biedrības uzcēla savus biedrības namus vai īrēja
telpas, kurās pulcēties un rīkot pasākumus. Līdztekus auga arī zemnieku turība. Tas ne
visai patika zināmām baltvācu aprindām, kas nekavējās likt šķēršļus biedrību darbam un
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tās visādi apmeloja. Daļa latviešu, neatraduši augšanas iespējas dzimtenē, izceļoja uz
Krievijas iekšējiem apgabaliem. Tomēr dzimtenē palikušo zemnieku kustība turpināja
strauji augt plašumā.
Lielus panākumus, ne vien sava apriņķa, bet arī visas Latvijas un pat Iekškrievijas
mērogā guva 1892. gadā dibinātā Jelgavas lauksaimniecības biedrība, kuru vadīja
agronoms Jānis Bisenieks. 1893. gadā 250 biedru kopsapulce nolēma atvērt savu pārtikas
veikalu, kas darbojās pēc patērētāju biedrības principiem. Pajas lielums bija 10 rubļi,
maksimālais paju skaits vienam biedram – 25, par ieguldīto naudu maksāja 5% gadā, bez
tam 40% peļņas izmaksāja dividendēs un 40% – preču pircējiem. 1894. gadā biedrība
nodibināja krājaizdevu sabiedrību, iepirka Anglijā mākslīgos mēslus un nolēma dibināt
izmēģinājumu laukus. Tajā pašā gadā biedrība sekmīgi piedalījās starptautiskā
augļkopības izstādē Pēterburgā un pārņēma J. Dravinieka izdoto mēnešrakstu
“Zemkopis”, kuru turpmāk pārvērta par nedēļas laikrakstu. 1895. gadā biedrība Jelgavā
sarīkoja visas Latvijas lauksaimniecības, amatniecības un rūpniecības izstādi. Tā tika
novērtēta kā pirmais visu Latvijas zemkopju kopdarbs. Tika uzbūvēta īpašs izstādes
paviljons, ierīkota etnogrāfa M. Skrūzīša vēsturiskā nodaļa. Piedalījās 542 dalībnieki ar
918 izstādījumiem, kas nāca no plašiem Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Iekškrievijas un pat
ārzemju apgabaliem. Lai arī laika apstākļi nebija labi, izstādi apmeklēja 28000 cilvēku.
Jauns posms lauksaimniecības biedrību dibināšanā un attīstībā sākās no 1898. gada
12. februāra, kad tika apstiprināti biedrību normālstatūti un turpmāk tiesības apstiprināt
jaunas biedrības tika dotas vietējam gubernatoram (līdz tam laikam statūti bija jāsūta uz
Pēterburgu un gadiem jāgaida to apstiprināšana).
Pirmā pēc jaunajiem statūtiem dibinājās Kauguru lauksaimniecības biedrība
Valmieras apriņķī. Tā pulcināja arī apkārtējo pagastu zemniekus, pakāpeniski aptverot
trīs apriņķus un daļēji arī citus Latvijas novadus. Tāpēc vēlāk to pārdēvēja par Baltijas
lauksaimniecības biedrību. Tā mājsaimnieka Hermaņa Endziņa vadībā izvērsa jo plašu
darbību: ierīkoja ērzeļu staciju, nodibināja pirmo siernīcu, iegādājās tvaika dzītu labības
kūlēju, atvēra bibliotēku, nodibināja krājaizdevu sabiedrību, rīkoja jautājumu
izskaidrošanas vakarus, organizēja mākslīgo mēslu piegādi, nopirka minerālmēslu un
āboliņa sējamās mašīnas kopējai lietošanai, rīkoja lauksaimniecības izstādes, izdeva
mēnešrakstu “Valmieras lauksaimnieks” (vēlāk to pārdēvēja par “Lauksaimnieku”),
apgādāja zemkopjus ar šķirnes sēklām, organizēja piensaimnieku kursus, kā arī pirmo
lopkopības pārraudzības biedrību. 1905. gadā par biedrības agronomu pieņēma nākamo
Latvijas prezidentu Kārli Ulmani, lai gan jau 1906. gadā viņš bija spiests emigrēt uz
Ameriku, kur turpināja apgūt modernas lauksaimniecības metodes un kopdarbības
iemaņas.
Pēc 1898. gada dibinājās ļoti daudzas lauksaimniecības biedrības, kuras šeit
neuzskaitīsim. Visvēlāk – 1908. un 1909. gados – dibinājās pirmās biedrības arī Latgalē –
Krustpils un Bērzgales biedrības.
1906. gadā lauksaimnieku kustībai beidzot izdevās nodibināt savu savienību, kas
saucās Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrība (RLC), ar ko sākās nākamais posms
biedrību attīstībā. RLC bija pirmā biedrību savienība ne vien Latvijā, bet arī visā
Krievijā. Apvienoto organizāciju skaits strauji auga – no 24 dibināšanas gadā līdz 106
pasaules kara sākumā. Lai atbrīvotu lauksaimniekus no privāto tirgotāju starpniecības,
RLC sākumā dibināja savu konzumveikalu, kas vēlāk attīstījās par biedrību savienību
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“Konzums” Tā apvienoja lauku kredītkooperatīvus un patērētāju biedrības, kā arī 1912.
gadā nodibināja savu savstarpējo kredītbiedrību.
RLC atvēra savu lopkopības sekciju, kas organizēja lopkopības pārraudzības
biedrības un vaislas lopu punktus. Piensaimnieku sekcija organizēja piena pārstrādi un
piena produktu tirdzniecību. 1912. gadā dibinājās sviesta eksporta nodaļa, kas Latvijas
sviestu padarīja par iecienītu preci Rietumeiropā, konkurējot ar dāņu sviestu. RLC
darbojās arī zemkopības sekcija, kas organizēja agronomisko palīdzību, tehnoloģiskais
birojs, kas apgādāja un aprīkoja pārstrādes uzņēmumus ar iekārtām. Tāpat
Centrālbiedrība plaši organizēja kursus un priekšlasījumus zemkopjiem, 1911. gadā
dibināja slaveno Priekuļu Lauksaimniecības skolu, kara laikā sadarbībā ar citām
organizācijām dibināja Baltijas bēgļu apgādāšanas komiteju un Latvijas bēgļu
Centrālkomiteju Pēterburgā, kā arī apgādāja ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm
vācu neieņemtos apgabalus Latvijā. 1818. gada novembrī Centrālbiedrības dalībnieki
aktīvi piedalījās Latvijas Nacionālās padomes dibināšanā, kura 18. novembrī pasludināja
Latviju par neatkarīgu valsti.
Līdz 1914. gadam Latvijā darbojās 192 lauksaimniecības biedrības. Pie biedrību
nopelniem jāpieskaita kooperatīvo piensaimniecību jeb kopmoderniecību dibināšana, no
kurām pirmā 1909. gadā dibināta Spārē. Līdz 1914. gadam Latvijā darbojās jau 192
kooperatīvās piensaimniecības. Tāpat līdz 1914. gadam darbojās 149 kopējās mašīnu
lietošanas biedrības, kurām pārsvarā piederēja kuļmašīnas.
Lai raksturotu pāris gadu desmitos uzplaukušās kopdarbības daudzveidību, vismaz
jānosauc galvenās nozares un virzieni, kuri attīstījās pateicoties zemnieku spējai
sadarboties un savstarpēji palīdzēt: biškopības, dārzkopības, lopu pārraudzības,
zīdkopības kooperatīvās biedrības, zvejniecības un zivkopības kooperatīvās biedrības,
amatnieku kooperatīvi, būvniecības un dzīvokļu kooperatīvi, strādnieku ražošanas
kooperatīvi jeb darba arteļi, skolēnu kooperatīvi, pūra kases, bēru kases, kūdras pakaišu
ražotāju kooperatīvi, sugas lopu audzēšanas biedrības, putnkopības biedrības un
sabiedrības, aitaudzētāju biedrības, mežu izvērtēšanas kooperatīvi. Dažu kooperatoru
sirdīs mājoja pat sapnis kādreiz nākotnē Latviju attīstīt par pirmo kooperatīvo republiku,
tā īstenojot politiskās un saimnieciskās demokrātijas ideālu.
2.3.2. Savstarpējās ugunsapdrošināšanas biedrības
Arī savstarpēja palīdzība ugunsnelaimes gadījumos latviešiem bija raksturīga jau
senatnē. Ja kādam nodega māja, radi un kaimiņi palīdzēja cietējam sagādāt kokmateriālus
un uzcelt jaunu māju.
Jaunajos apstākļos, kad bijušajiem dzimtcilvēkiem radās iespēja atpirkt savas
saimniecības, pieauga vajadzība arī pēc apdrošināšanas ugunsnelaimes gadījumos.
Eksistējošās privātās ugunsapdrošināšanas sabiedrības prasīja lielas prēmijas (iemaksas)
un centās pēc iespējas samazināt kompensācijas par zaudējumiem. Tāpēc zemnieki slēdza
savstarpējos līgumus ar kaimiņiem, kas nodrošināja pienācīgu atlīdzību tādos gadījumos.
Svarīgi arī tas, ka pagastu iedzīvotāji viens otru labi pazina, kas lielā mērā izslēdza
apdrošināšanas ļaunprātīgu izmantošanu.
Saskaņā ar līgumiem, daļa atlīdzības tika izmaksāta naudā, pārējā – izpaudās
praktiskā palīdzībā atjaunošanas darbos. Pirmā zināmā latviešu ugunsapdrošināšanas
biedrība tika nodibināta 1868. gadā Drustos, tad Tolkā (1872) un Ērģemē (1876).
Dibināšanas iniciators un galvenais organizators bija pazīstamais tā laika rakstnieks un
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talantīgais zemnieku dzīves aprakstītājs Reinis Kaudzīte. Sākotnēji biedrības darbojās
neformāli, un tikai 1880. gadā Iekšlietu ministrija apstiprināja Vecpiebalgas
ugunsapdrošināšanas sabiedrības statūtus, pēc kuriem varēja reģistrēties arī citas
sabiedrības. Nākamajos 13 gados Vidzemē un Kurzemes hercogistē tika reģistrētas
vismaz 147 līdzīgas sabiedrības, bet 1913. gadā to skaits pārsniedza 300.
Bez ugunsapdrošināšanas sabiedrībām Latvijā līdz Pirmajam pasaules karam pēc
līdzīgiem principiem sekmīgi darbojas arī savstarpējās dzīvības apdrošināšanas biedrības,
savstarpējās krusas apdrošināšanas biedrības, savstarpējās kuļmašīnu apdrošināšanas
biedrības, savstarpējās kuģu apdrošināšanas biedrības, apdrošināšanas biedrības pret
nelaimes gadījumiem un pret zirgu zādzībām.
2.3.3. Patērētāju biedrības
Pirmās patērētāju biedrības Latvijā dibināja vācu vidusslāņa un inteliģences
pārstāvji Rīgā. Consum-Verein in Riga dibinājās 1865. gadā, izmantojot Štutgartes
kooperatīvās sabiedrības statūtus. Interesanti, ka galvenais iniciators un biedrības
organizētājs bija pārvācojies latvietis Aleksandrs Blumenbahs. Iedvesmu patērētāju
kooperācijai dibinātāji bija smēlušies no 1864. gadā dibinātās Štutgartes sabiedrības, kā
arī no vācu kooperatora Eduarda Feifera rakstiem. Feifers bija arī Štutgartes sabiedrības
dibinātājs. Vienkāršos Rīgas iedzīvotājus un latviešus pirmā biedrība nespēja ieinteresēt.
Jāpiebilst, ka Rīgas sabiedrība bija pirmā patērētāju biedrība arī visā Krievijā, lai gan daži
Krievijas vēsturnieki mēģina šo slavu mēģina piedēvēt Kinovas nometnes biedrībai
Permas apgabalā. Bez tam sākotnēji tai nepiederēja savs veikals, bet bija noslēgti līgumi
ar privātām firmām par komisijas naudas izmaksāšanu pircējiem, kuri bija biedrības
locekļi. Pēc dažiem mēnešiem biedrība jau apgādāja savus locekļus ar pienu, krējumu,
sviestu, kartupeļiem un dārzeņiem. 1866. gadā biedrība atvēra savu veikalu, taču
finansiālu grūtību dēļ tas 1872. gadā tika slēgts. Kā slēgšanas iemesls minēts biedru
intereses zudums šajā pasākumā.
Taču arī latviešu laikrakstos parādījās materiāli par Rīgas patērētāju biedrības
darbību, kā arī Ročdeilas pionieru panākumiem. Publicēts tika arī E. Feifera raksts “Kā
no grašiem radīt miljonu”. 70. gadu vidū savas patērētāju biedrības centās dibināt arī
latvieši, taču nesaņēma varas iestāžu atļauju. Tāpēc pirmā latviešu patērētāju biedrība
sāka darboties tikai 1885. gadā Iļģuciemā. Tās pirmais priekšsēdētājs bija ārsts Ādams
Butuls, bet biedri – galvenokārt strādnieki un amatnieki. Pēc dažiem darbības gadiem šī
biedrība nonāca finansiālās grūtībās, jo bija pieļāvusi būtiskas atkāpes no kooperācijas
principiem (pārdeva produktus uz kredīta), bieži mainījās biedrības vadība un daži
darbinieki atļāvās negodīgu rīcību.
Pirmajai biedrībai sekoja citas – gan Rīgā, gan arī lauku rajonos. Laukos pirmā bija
Lielezeres biedrība, kas dibināta 1889. gadā. 1897. gadā Rīgā sanāca pirmā patērētāju
biedrību konference, kuras delegāti vienojās par nepieciešamību dibināt patērētāju
biedrību savienību. Taču varas iestādes to neatļāva. Konferenču sasaukšana turpinājās ar
līdzīgiem rezultātiem, kamēr 1907. gadā notika 7. konference, kura apstiprināja Pārtikas
biedrību pagaidu biroju, kura mērķis bija dibināt biedrību savienību. Kārtējo reizi
atduroties pret varas iestāžu aizliegumiem, sāka dibināties vairākas surogātsavienības,
kuras centās uzņemties savienības funkcijas.
Tā 1908. gadā nodibinājās bezpeļņas asociācija “Rīgas Kooperatoru biedrība”. Tā
apmācīja kooperatīvās biedrības uzņēmējdarbības jautājumos, lietvedībā un uzskaitē, kā
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arī izdeva žurnālu “Kooperators”. 1914. gadā dibinājās Rīgas Apvienotā patērētāju
biedrība. Lai gan formāli tā skaitījās kooperatīvā biedrība, tās patiesais mērķis bija
izveidot vairumtirdzniecības sabiedrību patērētāju biedrību apkalpošanai. Taču šos plānus
izjauca pasaules karš. Pirms pasaules kara darbojās 70 patērētāju biedrības.
Vienlaikus arī “Konzums” nolēma apgādāt patērētāju biedrības ar precēm un šim
nolūkam 1913. gadā dibināja Centrālo patērētāju biedrību. Vēlāk, jau 1917. gadā,
izmantojot Krievijas Pagaidu valdības pieņemto kooperācijas likumu, “Konzums”
saplūda ar Centrālo patērētāju biedrību, lai dibinātu Kooperatīvo biedrību centrālo
savienību “Konzums”. Par savienības biedriem kļuva 77 lauksaimniecības biedrības, 19
kredītkooperatīvi, 17 patērētāju biedrības un 13 kooperatīvās piensaimniecības. 1917.
gadā dibinājās vēl viena savienība – Latvijas patērētāju biedrību savienība, kura 1918.
gadā apvienoja 21 patērētāju biedrību, pārsvarā strādnieku biedrības.
2.3.4. Piensaimnieku sabiedrības
Par piensaimnieku sabiedrībām jeb kopmoderniecībām sauca lauksaimnieku
kopdarbības biedrības, kuru mērķis bija uzturēt kopīgas pienotavas un atvieglot pienotavu
produkcijas kopēju pārdošanu. Dažādos attīstības periodos tās veica arī citus uzdevumus
savu biedru vajadzību apmierināšanai: organizēja saimniecībām nepieciešamo preču
apgādi, ierīkoja dzirnavas, spirta dedzinātavas un citus nepieciešamos objektus.
Pirmās piensaimnieku sabiedrības Latvijā bija nodibinājuši muižnieki, bet ne visas
no tām labprāt pieņēma zemnieku individuāli piegādāto pienu. Par pirmo pašu zemnieku
pienotavu uzskata 1909. gadā Spārē dibināto. Spāres piemēram sekoja citu pagastu
lopkopji. Jau 1910. gadā dibinājās ar tvaiku dzītas piensaimnieku biedrības Raunā,
Matīšos, Grundzālē, Smiltenē un Džūkstē. Spāres pienotava sākotnēji bija ar roku spēku
darbināma, vēlāk – ar zirgiem. 1911. gadā dibinājās vēl 12 piensaimnieku sabiedrības,
1912. – 31, 1913. – 31, 1914. – vēl 6. Kopumā līdz I pasaules karam Latvijā darbojās 88
kopmoderniecības, no kurām 52 bija Vidzemē, 27 – Zemgalē un 9 Kurzemē. Latgalē līdz
valsts neatkarības iegūšanai nebija nevienas piensaimnieku biedrības.
2.3.5. Krājaizdevu sabiedrības
Ja Vācijā pirmos kredītkooperatīvus Šulce Deličs dibināja XIX gadsimta 50. gados,
tad ir ziņas par krājaizdevu sabiedrības dibināšanos Kurzemes Sodu pagastā jau 40. gadu
vidū. Galvenais dibināšanas iemesls bija sliktā raža 1845. – 1846. gados. Šī sabiedrība
jau sākusi darboties, bet Kurzemes domēnu pārvaldnieks šo darbību atzinis par
pretlikumīgu, norādot, ka ar naudas operācijām drīkst nodarboties tikai Kurzemes
Muižnieku kredītbiedrība, kas piederēja baltvāciešiem. Tikai pēc 20 gadiem – 1864. gadā
Sodu (vēlāk Sesavas) pagasta iemītnieki lūguši atļaut „aizliegto sabiedrošanos”, taču arī
šis lūgums noraidīts. Tikai 1882. gadā novembrī Lielsesavas krājaizdevu sabiedrība tika
oficiāli apstiprināta. Līdz ar to pirmais oficiāli reģistrētais latviešu kredītkooperatīvs bija
1872. gadā dibinātā Pēterpils Latviešu krājaizdevu sabiedrība.
Ir ziņas, ka krājaizdevu sabiedrības dibināšanas ierosinātājs un galvenais
organizators Sodu pagastā bijis vēlākā tautiskās atmodas darbinieka Jura Alunāna tēvs
Andrievs Alunāns, kas pēc saimniecības likvidēšanas Vidzemē bija apmeties dzīvot Sodu
pagastā. Alunāns bijis ļoti inteliģents latvietis, kurš arī saviem bērniem centies sniegt
priekšzīmīgu un plašu izglītību, liekot pamatus sekojošajai tautas atmodas kustībai.
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Ja mūsdienu Latvijā par krājaizdevu sabiedrību kustības centru tiek uzskatīta
Vidzeme, tad XIX gadsimtā kustībā sākās Kurzemē. 1874. gadā apstiprināti Dundagas,
Emburgas, Valles kredītkooperatīvs, bet 1875. gadā – Kroņa Valles kredītkooperatīvs.
80. gados Kurzemē darbību sāka 30 sabiedrības, kas liecināja jau par masveida kustību.
Vidzemē pirmie latviešu kredītkooperatīvi dibinājās Rūjienā (1879), Kastrānē (1881) un
Raunā (1882). Šo kustību veicinājušas lauksaimniecības biedrības. Taču tikai XX
gadsimta pirmajā desmitgadē var runāt par masveida kustību Vidzemē. Rīgā 1882. gadā
reģistrēta „Rīgas Krāšanas un aizdošanas biedrība” jeb tautā saukta „Baptistu banka”,
1883. gadā dibināta „Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības krāšanas un
aizdošanas kase”. Savukārt Latgalē kredītkooperatīvu dibināšana sākusies tikai pēc 1905.
gada. Par pirmo un rosīgāko uzskatāms Līvānu kredītkooperatīvs (1909), tai pašā gadā
biedrības radušās Rozenmuižā un Barkavā.
Pirmie kredītkooperatīvi kalpojuši par dzīvu piemēru visiem apkārtējiem
pagastiem, kas kādos 20 gados kā vilnis pārskalojis visu Latviju, aiz sevis atstājot vairāk
nekā 200 latviešu sabiedrības, kas cilvēkiem kalpojušas kā saimnieciski cietokšņi pret
nabadzību, nodrošinājuši saimniecisku neatkarību un turību. Vienlaikus kustība ieguva
arī sociālas un pat politiskas iezīmes, jo veicināja arī kultūras un citu biedrību attīstību.
Kredītkooperatīviem jau tad radās tieksme apvienoties, uz ko mudināja gan
sabiedriskie darbinieki, gan laikrakstu publikācijas, lai gan likumi to neļāva. Tāpēc šī
tendence izpaudās kā kopīgu konferenču sasaukšana. Pirmo konferenci 1891. gada
februārī Jelgavā sasauca Dobeles apriņķa KS darbinieki. Pārrunāja dažādus iekšējās
organizācijas jautājumus un radās vēlme jau nākamajā gadā sasaukt visas Kurzemes
kredītkooperatīvu pārstāvju sapulci, taču šādai saiešanai neizdevās saņemt atļauju. 1900.
un 1903. gados Jelgavā notika vairākas KS pārstāvju apspriedes, kurās pausta steidzama
vajadzība dibināt Kurzemes Kredītkooperatīvu savienību. 1904. gadā tika izstrādāti
savienības statūti, taču varas iestādes tos neapstiprināja. Ar līdzīgām sekmēm beidzās arī
1907. un 1908. gados sanākušās konferences. Vidzemes kredītkooperatīvu pirmais
kongress 1910. gadā sanāca Rīgā. Arī šajā gadījumā varas iestādes aizliedza Vidzemes
KS savienības dibināšanu. Tādējādi latviešu KS savu savienību neizdevās nodibināt līdz
pat 1920. gadam.
Neraugoties uz minētajiem šķēršļiem, līdz I pasaules kara sākumam, tātad nepilnos
40 gados, KS kustība bija tā uzplaukusi, ka visumā apmierināja tā laika tautas
saimniecības prasības. 1913. gadā Latvijas teritorijā darbojās 236 krājaizdevu
sabiedrības, kuras apvienoja vairāk nekā 112 000 biedrus un kuru kopējā bilance
pārsniedza 65,9 miljonus zelta rubļu, kas tajā laikā bija liela nauda. Lauku
kredītkooperatīvos bija iestājušies 70,5% Latvijas lauksaimnieku. Jāuzsver, ka šādi
panākumi 20 – 30 gadu laikā bija sasniegti bez ārējas palīdzības, balstoties tikai uz
saviem resursiem. Turklāt pārvarot nelabvēlīgu varas iestāžu nostāju.
Kā tas tika panākts. Biedru nauda deva maz līdzekļu, jo par biedriem lielākoties
kļuva kredītu gribētāji, kuri biedru naudu samaksāja no pašu ņemtā aizdevuma. Tāpēc
lielāko līdzekļu daļu KS savāca no noguldītājiem. Lai piesaistītu noguldījumus, KS bija
jāiegūst nevainojama slava, ko panāca ar taupību un godīgumu. Nākamajās tabulās
attēlota noguldītāju un aizņēmēju struktūra 1913. gadā.
Noguldītāji (%)
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Lauksaimnieki
Rentnieki un graudnieki
Amatnieki
Rūpnieki un tirgotāji
Strādnieki un kalpi
Lauku inteliģence

3,4
9,1
14,6
1,3
62,9
8,7

Aizņēmēji (%)
Lauksaimnieki
Rentnieki un graudnieki
Amatnieki
Rūpnieki un tirgotāji
Strādnieki
Lauku inteliģence

67,3
8,8
7,5
8,5
4,0
3,9

No tabulām redzams, ka KS kustība pirms I pasaules kara izveidojās kā īsta
vienkāršo ļaužu pašpalīdzības sistēma, kas praksē deva labus rezultātus. Galvenie
noguldītāji bija pilsētu strādnieki, kalpi, amatnieki un lauku inteliģence, bet aizdevumus
visvairāk saņēma lauksaimnieki, rentnieki, graudnieki, amatnieki un arī rūpnieki ar
tirgotājiem. Lauvas tiesu (virs 76%), protams, lauksaimnieki un rentnieki lauku rajonos.
Par noguldītāju un aizņēmumu saņēmēju struktūru iepriekšējos gados precīzāku ziņu nav,
taču nevar izslēgt, ka tā atšķīrās. Vēlāk redzēsim, kā šie līdzekļi, galvenokārt no pilsētām
nākuši, atkal atgriezīsies pilsētās. Tas liecina par veselīgu un birokrātijas neizkropļotu
līdzekļu apriti tautsaimniecībā. Dots devējam atdodas.
Kā krājaizdevu sabiedrībām izdevās piesaistīt no malas tik daudz līdzekļu?
Galvenokārt tie bija iedzīvotāju noguldījumi. Krājaizdevu sabiedrības brīvi konkurēja ar
citām kredītiestādēm un pat valsti par noguldījumu piesaisti. Tam, protams, bija jārada
priekšnoteikumi. Vispirms jau kredītkooperatīvi laukos samērā vienprātīgi amatos
ievēlēja visā apkārtnē uzticamākos un godīgākos cilvēkus, kuri turklāt nebaidījās no
atklātības. KS valde un padome rūpīgi izsvēra katra kredīta ņēmēja kredīta spējas,
vajadzību un mērķus, kā arī personīgās rakstura īpašības. Kredītus parasti piešķīra
produktīviem mērķiem, t. i., ražošanai, nevis patēriņam. Otrkārt, atturējās piešķirt
pārlieku lielas vai citādi pārspīlētas summas. Aizdevuma atmaksas termiņus varēja
pagarināt, tomēr atmaksas grafiks visumā tika stingri ievērots. Sīkie noguldītāji, kuri savu
naudu bija nopelnījuši sūrā darbā, parasti stingri sekoja kredītkooperatīvu darbībai. Ja kas
nepatika, noguldījums varēja tikt izņemts un ieguldīts citā iestādē. Tāpēc KS īpaši rūpējās
par savu labo slavu un gādāja, lai nekāda vieglprātība, paviršība vai blēdības netiktu
pieļautas. To pašu prasīja no aizņēmējiem. Visumā šie mērķi tika sasniegti, un sliktu
kredītu bija pavisam maz.
Līdz ar to tika panākts stāvoklis, kad kopumā noguldījumu kopapjoms ar uzviju
apmierināja pieprasījumu pēc aizņēmumiem. Tā 1912. gadā noguldījumi Latvijas
krājaizdevu sabiedrībās caurmērā sastādīja 76 – 86 % no visu bilanču kopsummas, bet
aizdevumi – tikai 75%. Ieskaitot paju un rezerves kapitālus, bija vērojams pat līdzekļu
pārpalikums. Kredītkooperatīviem nebija nekādas vajadzības piesaistīt ārējos līdzekļus,
lai gan Krievijas Valsts banka piedāvāja lētus kredītus. Brīvie līdzekļi tika ieguldīti
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galvenokārt Rīgas latviešu krājaizdevu sabiedrībās un savstarpējās kredītbiedrībās. Tikai
aptuveni 2% no visas kredītkooperatīvu bilanču kopsummas sastādīja Krievijas Valsts
bankas aizņēmumi, kas bija nepieciešami KS pamatkapitāla izveidošanai. Turklāt šie
aizņēmumi nebija izsniegti pret vekseļiem, bet pret ilgtermiņa parādzīmēm ar dažādiem
blakus nodrošinājumiem.
Lai ko neteiktu par cariskās Krievijas politisko režīmu, vismaz sīkkreditēšanas
jomā bija ļauta mūsdienās neiedomājama brīvība. Tikai 1895. gadā Krievijas valdība
izdeva pirmos kredītkooperatīvu normālstatūtus, kuri KS uzlika lielāku atbildību un
stingrāk reglamentēja naudas operācijas, taču lielu ļaunumu tie nenodarīja, ja neskaita
liegumu dibināt KS savienības. Kredītkooperatīvu darbība nebija saistīta ar stingriem,
darbību traucējošiem priekšrakstiem un nogurdinošu kontroli. Kredītkooperatīvi brīvi
rīkojās ar pašu savāktajiem līdzekļiem, un galvenais uzraugs tiem bija noguldītāji. Droši
vien arī cilvēku morāle tajos laikos bijusi stiprāka, tā ka stingras virskontroles trūkums
nevienu kārdināšanā nav ievedis. Pirmie krimināli sodītie kooperatīvu vadītāji
parādījušies tikai neatkarīgās Latvijas laikā, kad, starp citu, likumi bija daudz stingrāki,
bet morāli sašķobījis ilgstošais karš, bēgļu gaitas un revolūcijas.
Lielais noguldījumu pieplūdums, mērenība un taupība nodrošināja salīdzinoši lētus
kredītus. Tā pilsētās krājaizdevu sabiedrības par aizdevumiem ņēma 8 līdz 10%, bet par
noguldījumiem maksāja 5 – 7%. Laukos likmes bija vēl mazākas: par aizdevumiem – 6
līdz 7%, bet noguldījumiem – 5 līdz 6%. T.s. spraiguma procents lauku kooperatīvos bija
1 līdz 2%. To nodrošināja lētas darbības izmaksas: sēdes un operācijas parasti notika
vienu dienu nedēļā, algots tika vienīgi darbvedis. Valdes un padomes locekļi atlīdzību
saņēma tikai gada noslēgumā pēc pilnsapulces lēmuma un samērā ar darbības rezultātiem
un peļņu. Par telpām, apkuri un apgaismošanu laukos bija niecīgas izmaksas vai nekādu.
Ja krājaizdevu sabiedrībai bija savi īpašumi, radās pat peļņa no to nomas. Nodokļi un
zīmognodevas parasti nebija jāmaksā, jo lauku kredītkooperatīva pamatkapitāls
nepārsniedza 10 000 rubļu. Atkrita arī citi maksājumi, kuri parādījās neatkarīgās Latvijas
laikā, jo nebija vekseļu, par kuriem jāmaksā zīmognodoklis, kā arī veidlapu, pasta un ceļa
izdevumu, kas saistīti ar vekseļu diskonta un rediskonta operācijām.
Par KS kustības sabiedrisko raksturu spilgti liecināja tīrā atlikuma (peļņas)
sadalīšana gada nogalē. Ievērojama peļņas daļa parasti tika ziedota vispārējiem mērķiem.
Piemēram, 1913. gadā Opekalna krājaizdevu sabiedrība nopelnīja 1093 rubļus, no kuriem
300 rubļus ziedoja lauksaimniecības biedrības kultūras pasākumiem. Vestienes KS 20%
peļņas ziedoja labdarībai un sabiedriskām vajadzībām. Raunas KS no 6750 rubļu peļņas
dažādiem sabiedriskiem mērķiem ziedojusi 37% jeb 2030 rubļu, Valmieras KS – gandrīz
pusi.
Bez ziedojumiem KS kustībai bijuši arī tālāki mērķi. Vispirms Latvijas gruntnieki
ar KS kredītu palīdzību atbrīvojās no saviem māju iepirkšanas parādiem. Parasti šie
parādi bija noformēti pie cittautiešu uzņēmējiem, kuri prasīja lielus procentus, bet nu tos
pārformēja uz kredītkooperatīviem, kuri izcēlās ar mērenību, rīcības noteiktību un
godīgumu. Tālāk KS kredīti noderēja māju un saimniecības ēku celtniecībā, kā arī pārejā
no graudkopības uz lopkopību. Pieņemoties spēkā, KS kustība spēja sekmīgi nodrošināt
visus lauksaimniecības attīstības posmus, atvieglojot pāreju uz jauniem saimniekošanas
principiem, ceļot zemnieku darba ražību. Kad saimniecībās pietrūka darba roku, KS
kredīti ļāva iegādāties lauksaimniecības mašīnas. Lai samazinātu darba izmaksas un
atbrīvotos no starpnieku pakalpojumiem, par KS līdzekļiem tika ierīkotas koppienotavas,

30

kas savākto pienu mehanizēti pārstrādāja produkcijā ar lielāku pievienoto vērtību. Radās
mašīnu koplietošanas kooperatīvi. Kredītkooperatīvi mērķtiecīgi veicināja citu
kooperācijas veidu attīstību, piemēram, veidoja lauksaimnieku apgādes kooperatīvus,
patērētāju un lauksaimniecības biedrības, lauksaimnieku centrālās organizācijas. Augot
līdzekļu pārpalikumam, tie saplūda Rīgas kredītbiedrībās, kuras to izmantoja aizdevumu
izsniegšanai latviešu namsaimniekiem un uzņēmējiem, kuri veidoja nacionālos
rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumus. Tieši pirms I pasaules kara Rīgā pacēlās daudz
lepnu latviešu namu un uzņēmumu, kuru pamatā bieži vien bija lauku KS līdzekļi. Tā
nebija nejaušība, ka tieši Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības krāšanas un
aizdošanas kases telpās 1918. gada 17. novembrī sanāca latviešu politisko grupu
apvienotā sēde, kas izstrādāja Tautas padomes platformu un nolēma 18. novembrī
pasludināt neatkarīgu Latvijas valsti. Diemžēl šajā periodā iepriekš minētie panākumi
lielā mērā bija iznīcināti.
2.3.5.1. Kredītkooperatīvi pasaules kara laikā
Pasaules kara sākumposmā kredītkooperatīvu finansiālie rādītāji piedzīvoja pat
uzplaukumu. Šis pacēlums gan bija atrauts no reālās dzīves, kuras līmenis strauji krita. Tā
nebija laba zīme, bet ļaudis par to centās nedomāt.
Pilsētas kredītkooperatīvus sākumā skāra pastiprināta noguldījumu izņemšana, jo
sākās zināma panika, bet dienestā iesauktie bija spiesti izņemt savus ietaupījumus, lai
nodrošinātu iztiku savām ģimenēm. Tomēr kredītkooperatīvi šo paniku pārdzīvoja labāk
nekā citas kredītiestādes. Palīdzēja arī Krievijas valsts banka, izsniedzot sabiedrībai lētus
kredītus samērā ar to bilances vērtību. Noguldījumu izmaksa tika ierobežota, t.i., vienā
reizē drīkstēja izņemt tikai varas iestāžu noteiktu maksimumu. Panika rimās 1914. gada
noslēgumā.
Lauku sabiedrībās noguldījumi pieauga. Daļu inventāra saimniecības pārvēta naudā
un ieguldīja KS. Līdzekļi nāca arī no kara rekvizīcijām. Aizņēmēji pirms termiņa atdeva
parādus. No otras puses, darba roku trūkuma dēļ cilvēki vairs necēla jaunas mājas un
saimniecības ēkas, nelaboja esošās; inventāra un mājlopu trūkums samazināja darba
ražību. Lai gan noguldījumi auga, aizņēmēju skaits ātri saruka. Pēc pirmajām Krievijas
neveiksmēm Prūsijas frontē karadarbība pārsviedās uz Kurzemi. Valdība pavēlēja visus
uzņēmumus un kredītiestādes no Kurzemes evakuēt uz Krievijas iekšējām guberņām. Tas
pats bija jādara tiem Vidzemes un Latgales kredītkooperatīviem, kuri darbojās frontes
tuvumā. Ja arī daži palikušie kredītkooperatīvi centās turpināt darbību vācu okupētajās
teritorijās, tad vācieši šo darbību stingri ierobežoja, cenšoties radīt tādus
kredītkooperatīvus, kuros visa teikšana vāciešiem un okupācijas administrācijai. Kara
noslēguma posmā Latvijā ienāca lielinieki. Stučkas valdība sāka visu kredītiestāžu, arī
KS, nacionalizāciju. Mantu un īpašumus nodeva valsts bankai.
Lai kaitētu Vācijas un Austroungārijas pavalstniekiem, Krievijas valdība pavēlēja
šo valstu pilsoņus izslēgt no kredītkooperatīviem, neizsniegt viņiem aizdevumus un
neatmaksāt ieguldījumus. Praktiski šai pavēlei nekādu seku nebija, jo latviešu
kredītkooperatīvos ārvalstu pilsoņu nebija.
Sīkkredīta iestāžu inspekcija ik pēc laika ievāca ziņas par saimniecisko stāvokli
kredītkooperatīvu apkalpotajās teritorijās: par ieķīlāto īpašumu pārdošanas un rentes
cenām, sējumu platībām, iesētajām kultūrām, darbaspēka cenām, pieprasījumu pēc
lauksaimniecības mašīnām u.c. Lai atvieglotu mašīnu iegādi, Valsts banka piedāvāja
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ilgtermiņa kredītus, tomēr tādas vajadzības nebija. Lielas summas krājaizdevu
sabiedrības ziedoja ievainoto kopšanai dažādu organizāciju uzturētās lazaretēs.
Pirmo lielāko triecienu krājaizdevu sabiedrības pārdzīvoja 1915. gada pavasarī, kad
Vācijas armija tuvojās Rīgai. Apdraudēto rajonu kredītkooperatīviem Krievijas valdība
pavēlēja evakuēties, uz Iekškrievijas rajoniem pārvest gan materiālās vērtības, gan
dokumentus un arhīvus. Izklīda arī sabiedrību biedri un klienti. Pilsētās atsākās
noguldītāju panika. Galvenie noguldītāji Rīgas kredītkooperatīvos bija strādnieki. Tā kā
uz Iekškrieviju pavēlēja evakuēt arī rūpniecības uzņēmumus, strādnieki steidza līdzi
paņemt savus ietaupījumus. Lai atmaksātu noguldījumus, Vidzemes gubernators
evakuācijas vajadzībām izsniedza aizdevumus, kurus izmantoja arī KS. Šie aizdevumi
gan izrādījās nepietiekami. Kad vācu armijas uzbrukumu izdevās apturēt, daudzi
kredītkooperatīvi no Iekškrievijas atgriezās Latvijā un turpināja darbību.
Daudz labāk kara vidusposmā veicās lauku kooperatīviem. Aiz frontes līnijas bija
liels pieprasījums pēc pārtikas produktiem, kuru cenas nepārtraukti auga. Lauksaimnieki
saņēma naudu par rekvizēto inventāru, dienestā neiesauktie strādnieki labi nopelnīja
valdības darbos aiz frontes līnijas. Daļa šo līdzekļu – gan noguldījumu, gan parādu
atmaksas formā – ieplūda krājaizdevu sabiedrībās. Veidojās līdzekļu pārpilnība un to
izvietošanas grūtības. Par noguldījumiem bija jāmaksā procenti, taču brīvā nauda
ienākumus nedeva. Tikai nedaudzām sabiedrībām izdevās brīvos līdzekļus novirzīt
saimnieciskās dzīves apritē, pārējās tos centās ieguldīt kara vajadzībām izdotajos
vērtspapīros vai noguldīt valsts bankās. Daži kredītkooperatīvi ar saviem līdzekļiem
finansēja kooperatīvo tirdzniecību un citus kooperatīvus pasākumus, piemēram,
Gaujienes KS 1917. gadā aizdeva sabiedrībai „Konzums” 500 000 rubļu Vidzemes
apgādāšanai ar pārtikas produktiem. Sabiedrības, kurām bija labi sakari ar Rīgas
kredītkooperatīviem, aizdeva tiem līdzekļus, ko izmaksāt noguldītājiem.
Līdzekļu pārpilnība latviešu kredītkooperatīvus atkal spieda domāt par savas
centrālās organizācijas un finansu centra dibināšanu. Bet arī šajos kritiskajos apstākļos
Krievijas valdība palika nepiekāpīga.
Rezumējot jāsecina, ka Vācijas neieņemtajos Latvijas apgabalos KS skaits,
salīdzinot ar pirmskara periodu, noplaka vairāk nekā par 2/3, t.i., darbojās tikai kādi 70
kredītkooperatīvi. Normāla darbība vairs nebija iespējama, līdzekļu pārpalikums kusa
saistībā ar naudas kursa krišanu, karadarbība nopostīja daudzas ēkas un īpašumus.
Kopumā kredītkooperatīvi cieta tik lielus zaudējumus, ka bijušo ietekmi vairs neatguva
visa XX gadsimta posmā, kas tā arī nedeva iespēju ilgstošai, stabilai attīstībai.
Īpašu uzmanību prasa kredītkooperatīvu liktenis Vācijas ieņemtajos Latvijas
apgabalos. Nav noslēpums, ka Vācijai bija nodoms kolonizēt Kurzemi un iespēju robežās
vēl lielāku Baltijas teritoriju, tajā nometinot savus kolonistus un galu galā šo teritoriju
iekļaujot impērijas sastāvā. Šai nostādnei atbilstoša bija arī okupācijas iestāžu politika
kredītkooperācijas jomā, kas sevišķi aktivizējās pēc 1918. gada 11. februārī noslēgtā
Brestļitovskas miera līguma.
Jāuzsver, ka okupācijas vara kooperācijai veltīja īpašu uzmanību, armijas galvenajā
štābā darbojās vairāki kooperācijas speciālisti, kas vadībai sniedza padomus kooperācijas
jautājumu kārtošanai.
1916. gada sākumā apriņķu priekšniekiem piesūtīja aptaujas lapas par
kooperatīvajām organizācijām, kā svarīgu jautājumu izceļot valdes locekļu tautību.
Pārējie jautājumi skāra kredītkooperatīva dibināšanas gadu, nosaukumu, valdes locekļu
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dzīves vietu, dokumentu stāvokli un atrašanās vietu, valdes locekļu un vadītāju uzvārdus.
Uz atbilžu pamata padomnieki izveidoja plašu pārskatu, kura lielākā daļa veltīta tieši
Kurzemei. Ziņojumā uzsvērts, ka 50 Kurzemes kooperatīvi, no kuriem daudzi karā
zaudējuši savu grāmatvedību, darbojoties uz pašvaldības un pašatbildības principiem, un
pirms kara to stāvoklis bijis ļoti labs. Iedzīvotājiem esot liela interese par kopīgiem,
vispārderīgiem pasākumiem. Starp vācu kontrolētām organizācijām izcelta Kurzemes
savstarpējā kredītbiedrība, ko ieteikts izveidot par kredītkooperatīvu centrālo
organizāciju.
Kooperācijas sistēmu Kurzemē okupācijas iestādes iecerēja veidot plānveidīgi, tajā
iekļaujot visus saimnieciskos spēkus. Šim nolūkam tika izstrādātas šādas vadlīnijas.
Kooperatīvos jāiesaista visi zemes īpašnieki – kā lielie, tā mazie. Nacionālā sastāva ziņā
tiem jābūt jauktiem, „labi domājoši” latvieši ieceļami arī valdēs un uzraudzības padomēs.
Vācu pārvaldei jāpiedalās kooperatīvu dibināšanā, taču neuzkrītoši. Normālstatūtos
jānosaka liels apriņķa vadošo personu iespaids. Sākamas pārrunas ar ievērojamām
apriņķa personām jau pirms kooperatīvu dibināšanas. Pārrunas jāveic Pomerānijas
galvenā kooperatīva pārstāvim landrātam Brokhauzenam un sekretāram Sparram.
Tādējādi jānoskaidro personas, kuras piesakāmas par kandidātiem kooperatīvu valdē un
uzraudzības padomē.
Vispirms jādibina apriņķu kooperatīvi, kas kalpotu kā jumta organizācijas vietējiem
kooperatīviem. Normālstatūtiem nepieciešama Austrumu frontes virspavēlnieka atļauja.
Līdzās kooperatīviem dibināmas lauksaimniecības biedrības, kurām jāapkopo praktiskā
pieredze, kas tālāk izplatāma priekšlasījumos. Statūtos jāparedz, ka valdes locekļus
jāapstiprina kara pārvaldes priekšniekam, biedru sapulces dienas kārtība laikus jāiesniedz
militārajām iestādēm. Šīm vadlīnijām bija pievienota Pomerānijas galvenā kooperatīva
darbības instrukcija.
Krājaizdevu sabiedrībām militārā administrācija uzlika šādus galvenos uzdevumus:
1) aizdevumu izsniegšana biedriem saimniecību vajadzībām; 2) atvieglot naudas
noguldīšanu un veicināt taupību; 3) apgādāt lauksaimniekus ar ražošanas līdzekļiem un
pārdot viņu ražojumus. Tātad bez kreditēšanas operācijām bija jāveic arī tirdzniecība.
Lai gan par pamatu bija dotas Pomerānijas galvenā kooperatīva instrukcijas,
apstiprinātajos normālstatūtos bija pārkāpts pats kooperācijas pamatprincips „viens
cilvēks – viena balss”, kas bija nostiprināts arī Vācijas kooperācijas likumā. Biedriem
pienācās viena paja par katriem 20 hektāriem īpašuma. Ierēdņiem un personām bez
īpašuma varēja būt tikai viena paja. Tas nodrošināja muižnieku (pārsvarā vāciešu)
kontroli pār kooperatīvu darbību.
1918. gada vasarā tika nodibināta Baltijas Kooperatīvu savienība, kuras uzdevums
bija arī kredītkooperatīvu organizēšana, darbinieku gatavošana un instruēšana. Vadošām
personām tika rīkoti kursi, priekšlasījumi, ekskursijas uz Vācijas kooperatīviem. Rudenī
savienība sāka intensīvu propagandu, mudinot dibināt jaunus kredītkooperatīvus. Sevišķi
aktīva propaganda tika veikta apgabalos, kuros agrāk bija darbojušās latviešu krājaizdevu
sabiedrības. Tas nozīmēja, ka okupācijas iestādes neplānoja šo sabiedrību darbības
atjaunošanu, bet bija nolēmušas dibināt pilnīgi jaunus kooperatīvus, kuros teikšana
vāciešiem.
Pēc Rīgas ieņemšanas vācu militārā virspavēlniecība steidzīgi izdeva pavēli visām
kredītiestādēm pārtraukt darbību līdz turpmākam rīkojumam. Krājaizdevu sabiedrībām
bija jāiesniedz savi statūti, tulkoti vācu valodā, biedru un vadības locekļu saraksts, kā arī
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darbības pārskats un bilance. Tikai daļa krājaizdevu sabiedrību saņēma atļauju darbības
turpināšanai, taču ar noteikumu, ka atļauja katrā laikā var tikt atsaukta.
Viens no pirmajiem okupācijas varas rīkojumiem bija rubļu kontu pasludināšana
par slēgtiem. No šiem kontiem varēja izmaksāt avansu 20 vācu marku apmērā uz katriem
100 rubļiem, bet ne vairāk par 450 markām. Tas sāpīgi skāra noguldītājus.
1918. gada 18. septembrī Jelgavā apstiprināja Baltijas Kooperatīvās bankas
statūtus. Bankas kantoris bija paredzēts Rīgā, tai bija jādarbojas pēc Vācijas likuma par
sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Galveno kapitālu (vairāk nekā 90% akciju) bankai
sagādāja Pomerānijas kredītkooperatīvu kase un Vācijas Lauksaimniecības kooperatīvu
savienības revīzijas sabiedrība. Starp mazajiem akcionāriem bija trīs personas ar
latviskiem uzvārdiem. Arī šis fakts liecina par tālejošiem Vācijas kolonizācijas un
integrācijas plāniem visas Baltijas teritorijā.
2.3.5.2. Pagaidu valdības pasākumi un lielinieku ienākšana Rīgā
Tieši nedēļu pēc neatkarības pasludināšanas (1918. gada 25. novembrī) Rīgā notika
kredītiestāžu pārstāvju apspriede, kurā piedalījās arī krājaizdevu sabiedrības. Sapulce
pieņēma lēmumu ar šādām prasībām: 1) tūliņ jāatceļ visi okupācijas pārvaldes noteikumi
kredītiestādēm, izņemot noteikumus par moratoriju; 2) okupācijas pārvaldei jāatmaina
visa tā krievu nauda, kas bija piespiedu kārtā apmainīta, pārrēķinot par vienu ostrubli
divus krievu rubļus; 3) naudas kurss turpmāk periodiski jānosaka Pagaidu valdībai,
ievērojot abu valūtu katrreizējo tirgus vērtību. Pārstāvji vienojās neliegt Pagaidu valdības
lūgto finansiālo pabalstu ziedojumu vai aizdevumu veidā, bet pieprasīja, lai valdība gādā
par mieru un kārtību valstī. Kredītiestādēm tika ieteikts aizdot Pagaidu valdībai naudu, kā
iemaksu par valdības turpmāk izlaižamo iekšējo aizņēmumu.
Jāatzīst, ka Pagaidu valdība savu iespēju robežās centās kredītiestāžu apspriedes
prasības pildīt: 1918. gada 11. decembrī finanšu ministrs izdeva rīkojumu, kas atcēla
visus okupācijas iestāžu ierobežojošos un aizliedzošos rīkojumus. Noguldītājiem atļāva
izņemt ne vairāk par 200 rubļiem nedēļā, kā arī noteica šādu kursu: 1 cara rublis pret 80
kapeikām ostnaudā un 1,25 rubļiem domes naudā. Taču lielinieku straujās ienākšanas dēļ
šim rīkojumam bija maz praktiskas nozīmes.
1919. gada pirmajās dienās Rīgu ieņēma lielinieku spēki. Stučkas valdības
kontrolētajā teritorijā sākās kredītiestāžu, t.sk. arī kredītkooperatīvu, nacionalizācija. To
paredzēja valdības dekrēts nr. 3 par banku nacionalizāciju. Kreditēšanas operācijas tika
pasludinātas par valsts monopolu, visas privātās kredītiestādes tika apvienotas ar
dibināmo Latvijas Sociālistiskās padomju republikas Tautas banku. Banku likvidācijas
kārtību noteica finanšu komisārs, par banku pasīviem tika gatavoti īpaši noteikumi, par
galvenajām tika pasludinātas sīko noguldītāju un darbaļaužu intereses. Noguldītāji, kuru
noguldījumu kopsumma nepārsniedza 10000 rubļus, varēja katru mēnesi saņemt 400
rubļus savas eksistences nodrošināšanai. Noguldījumi, kas pārsniedza 10000 rubļus, tika
konfiscēti. Ar Tautas bankas aizdevumu komitejas īpašu atļauju konfiscēto noguldījumu
īpašnieki varēja saņemt daļu konfiscētās summas, bet ne vairāk kā 400 rubļus mēnesī un
ne vairāk kā 10000 rubļus kopsummā. Šādu atļauju varēja dot, bet varēja arī nedot. Jaunie
noguldījumi, kas iemaksāti pēc 1919. gada 7. janvāra, nekādiem ierobežojumiem netika
pakļauti.
Lai gan kredītkooperatīvu biedri, kā redzējām iepriekš, pārsvarā nebija nekādi
bagātnieki, arī viņu pajas, KS uzkrātie nedalāmie kapitāli, lielo noguldītāju un citu
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kreditoru prasījumi tika konfiscēti. LSPR Tautas banka tika nodibināta ar valdības
dekrētu nr. 6. Tika noteikts, ka līdz savu statūtu izstrādāšanai tā darbosies kā valsts
iestāde uz Krievijas Valsts bankas statūtu pamata.
Par laimi, visas kredītiestādes lielinieki pārņemt nepaguva, jo bija jāatstāj Latvija,
bet pārņemto iestāžu vērtspapīrus, ķīlnieku ieķīlātās obligācijas un citus aktīvus viņi
aizveda uz Krieviju.
2.3.5.3. Kopsavilkums
Kopumā kara laika zaudējumi kredītkooperatīviem bija milzīgi. 146 no 236
kooperatīviem Kara zaudējumu komisijai bija pieteikuši zaudējumus par 32809272 zelta
rubļiem jeb vidēji 224720, 5 rubļus uz katru. Ja pieņem, ka līdzīgus zaudējumus cietuši
arī pārējie kredītkooperatīvi, tad summa sasniedza 53 miljonus zelta rubļu (kopējā bilance
1913. gadā pārsniedza 65,9 miljonus zelta rubļu). Vieglāk bija tām sabiedrībām, kas daļu
savu līdzekļu bija ieguldījušas nekustāmajos īpašumos. Paveicās tiem, kas savus namus
bija cēluši ar svešiem līdzekļiem, jo sakarā ar naudas vērtības krišanu viņi faktiski
atbrīvojās no saviem parādiem. Ienākumi no namiem palīdzēja līdzsvarot krājaizdevu
sabiedrību budžetu un nodrošināt finansiālo stabilitāti. Aplēsts, ka tie kredītkooperatīvi,
kuriem nebija nekustāmo īpašumu, kara laikā zaudēja ap 99% bilances vērtības.
Kredītkooperatīvu darbība sāka atjaunoties līdz ar miera iestāšanos un Kooperatīvā
likuma pieņemšanu 1919. gada 5. septembrī. Tas nebija viegli, jo valdīja nabadzība, bija
sašķobījusies cilvēku uzticība kredītiestādēm, kā arī zudusi interese krāt un taupīt. Jo karš
nodarīja ne vien materiālus, bet arī morālus zaudējumus, kurus pārvarēt ir vēl grūtāk.
Kooperatīvu skaits Latvijā līdz I pasaules karam
(nav datu par apdrošināšanas sabiedrībām)
Koop. veidi

190
0–
190
4
8
33
49
2
10
2
2

190
5–
190
9
58
60
65
8
29
75
8
8

1910
–
1913

Kop
ā

Patērētāju
Kredītkoop.
Lauks. biedr.
Piensaimn.
Lopu pārr.
Mašīnu kopl.
Zvejniec.
Centr. org.

Nodibināto kooperatīvu skaits
1865 187 1875 188 1885 1890 189
0051869 187 1879 188 1889 1894 189
4
4
9
1
1
8
25
12
7
7
32
20
13
21
4
1
4
6
4
12
18
-

38
56
29
87
192
64
4
4

151
249
192
95
223
149
14
14

Pavisam

5

106

311

474

1087

8

11

39

32

50

51

Bilance (tūkstošos rubļu)
(nav ziņu par mašīnu koplietošanas sabiedrībām)
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Koop. veidi
Lauksaimn. biedrības
Kredītkooperatīvi
Patērētāju biedrības
Kopmoderniecības
Lopu pārraudz. biedrības
Zvejniecības biedrības
Apdrošināšanas biedrības
Biškopības biedrības
Centrālie kooperatīvi
Kopā

1908
895,600
39685,000
446,000
0,340
1,750
0,616
1,320
913,000
913,000

1909
1126,050
51328,000
643,000
12,000
1,450
1,870
1,072
1,370
1347,500
1347,500

1910
1685,400
65513,000
853,000
85,000
3,350
2,030
11,055
1,180
2127,000
2127,000

1911
2015,000
80071,000
1102,000
280,000
7,500
2,240
16,203
1,233
3654,000
3654,000

1912
2500,000
100045,000
1806,000
543,000
28,500
2,630
22,125
1,450
5488,200
5488,200

Kooperatīvu skaits dažādās valstīs
Valstis

Gads

Koop.
skaits

Biedru sk.
(tūkst.)

1 koop. uz
……….

1 koop. uz
iedz. sk.

Dānija
Šveice
Austrija
Vācija
Rumānija
Beļģija
Somija
Krievija
Holande
Britānija
Latvija
Itālija
Norvēģija
Ungārija
Zviedrija
Serbija
Francija
Bulgārija
Spānija
Japāna
ASV
Kopā

1909-12
1911
1911
1902-12
1910
1908
1913
1915
1910
1910
1913
1910
1911
1908-10
1910
1909
1912
1909
1913
1912
1913

5033
7827
16563
30555
2904
2270
1929
35200
2679
2500
1068
7564
3078
6000
2100
1252
10983
727
274
5149
500
145087

614
375
2400
4800
443
500
200
12000
355
2750
139
1667
100
800
160
60
800
50
80
500
60
28714

9
5
18
18
41
13
154
216
12
125
47
38
182
54
88
39
49
133
?
41
?

600
500
1700
2100
1900
3300
1400
4200
2200
18000
2341
4600
1400
3500
1100
2100
3600
5600
?
5500
?

1 koop.
biedrs uz
iedz. sk.
4
10
12
13
13
15
15
16
16
16
18
20
24
26
30
44
49
80
244
103
1533

2.4. Kooperācijas attīstība līdz 1934. gadam
Latvijas neatkarība tika pasludināta 1918. gada 18. novembrī, taču ātri vien tās
teritorijas lielāko daļu ieņēma Sarkanarmijas daļas, kuru aizsegā varu pārņēma Pētera
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Stučkas komunistiskā administrācija, kas pasludināja padomju republiku un sāka
radikālas reformas, kas izpaudās kā vispārēja nacionalizācija un visu dzīves jomu
pakļaušana partijas virsvadībai pēc padomju Krievijas parauga. Sekoja brīvības cīņas,
kuras jaunajai Latvijas armijai ar ārēju atbalstu nācās izcīnīt gan pret Sarkanarmijas
daļām, gan pret vācu un Krievijas baltgvardu algotņiem Bermonta vadībā. Tikai 1919.
gada 8. jūlijā Latvijas Pagaidu valdība atgriezās Rīgā, 1920. gada 11. augustā parakstīja
Miera līgumu ar padomju Krieviju un varēja sākties izpostītās Latvijas tautsaimniecības
pilnvērtīga atjaunošana un attīstība.
1920. gadā ievēlētā Satversmes sapulce sāka visai vērienīgu un radikālu zemes
reformu, kuras gaitā nacionalizēja muižniekiem piederošās zemes platības, kas
pārsniedza 50 vai 100 hektārus. Šo zemi pārņēma valsts Zemes fonds, no kura ap 125
tūkstošiem jaunsaimnieku saņēma zemi 15 līdz 22 hektāru platībā, kamēr liela mežu daļa
palika valsts īpašumā.
Kooperatīvu darbību sāka reglamentēt jau 1919. gada 5. septembrī Latvijas Tautas
padomes pieņemtais ļoti liberālais likums “Par kooperatīvām sabiedrībām un to
savienībām”, kas bija gandrīz identisks ar Krievijas Pagaidu valdības 1917. gadā
pieņemto likumu. Tas kooperatīvus atbrīvoja no pakļautības atbilstošajām ministrijām un
nebija nepieciešama varas iestāžu atļauja kooperatīvu dibināšanai. Lai sāktu kooperatīva
darbību, pietika reģistrēt tā statūtus apgabaltiesā, kura to darīja, ja statūti nepārkāpa
pastāvošos likumus. Lai dibinātu kooperatīvu, pietika apvienoties septiņām personām.
Dividendes likums ierobežoja ar 8% gadā, un vismaz 20% tīrās peļņas bija jāieskaita
sabiedrības rezerves fondā. Biedru atbildība varēja būt gan ierobežota, gan neierobežota.
Trīs vai vairākas kooperatīvās sabiedrības varēja dibināt savienību, turklāt savienībai bija
tiesības revidēt sabiedrību darbību.
Vēsturnieki un speciālisti šo likumu vērtē kā pārāk liberālu, un atbilstošo periodu
iesaukuši par Latvijas kooperācijas romantisma laikmetu. Minētais likums pieļāva
ļaunprātīgu tā izmantošanu, kam bija arī negatīvas sekas:
– kooperatīvu dibināt bija ļoti viegli, tāpēc tas ļāva dažiem cilvēkiem dibināt viltus
kooperatīvus, lai ar kooperatīva fasādi slēptu visādus privātus darījumus;
– daudzi kooperatīvi dibinājās bez saimnieciska pamata un darbības lauka, tāpēc
ātri vien un it īpaši krīzes periodā bija spiesti likvidēties. Tas mazināja vai pat
diskreditēja kooperatīvu labo slavu iedzīvotāju vidū;
– vairākus kooperatīvus dibināja cilvēki, kas gribēja sev atrast blakus nodarbi vai
iegūt Latvijas bankas kredītu, bet nespēja gūt plašāku sabiedrības atbalstu. Tas noveda
pie kooperatīvu dibināšanas vietās, kur jau sekmīgi darbojās citi kooperatīvi, pie
šķelšanās, sektantisma, elitārisma, kas nav savienojams ar kopdarbības garu;
– bija vērojamas būtiskas atkāpes no kooperatīvajām vērtībām un principiem, kas
daudzu kooperatīvu darbību padarīja neveiksmīgu.
Ne visai veiksmīga bija pēc Krievijas parauga veidotā trīspakāpju kooperācijas
uzbūve, veidojot apgabalu savienības. Prakse liecināja, ka apgabalu savienības sevi var
attaisnot vienīgi gadījumā, ja tās sevi uztur no zemākā līmeņa kooperatīvu līdzekļiem.
1924. gadā bija mēģinājums kooperācijas likumu padarīt stingrāku, pieņemot
Ministru kabineta labojumus Satversmes 81. panta kārtībā. Taču vairāki kooperācijas
kustības aktīvisti šajos labojumos saskatīja mēģinājumu atgriezties pie cariskās Krievijas
kārtības, kad kooperatīvu darbība tika pakļauta attiecīgās ministrijas kontrolei. Tāpēc
Latvijas Kooperatīvu kongresu padome izstrādāja savu labojumu projektu, kuru Saeima
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pieņēma 1927. gadā. Pēc šiem labojumiem, katra kooperatīvā sabiedrība vismaz reizi
divos gados tika pakļauta obligātai revīzijai, kuru veica pie Tieslietu ministrijas dibinātā
Kooperatīvu revīzijas padome. Padomē iekļāva pa vienam pārstāvim no Finanšu
ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Latvijas bankas un tās kooperatīvu savienības, kurai
likums ļāva veikt obligātās pārbaudes.
Latvijas ekonomiskais stāvoklis pēc Brīvības cīņām bija katastrofāls. Iedzīvotāju
skaits bija samazinājies no 2,6 miljoniem līdz 1,6 miljoniem, rūpnīcas evakuētas uz
Krieviju, lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizlaista atmatā vai tranšeju izvagota,
daudzas saimniecības ēkas un mājas sagrautas, finanšu institūcijas nedarbojās, valdīja
hiperinflācija un melnais tirgus. Sabiedroto valstu ekonomiskās palīdzības faktiski nebija
nekādas. Gan ārvalstis, gan liela daļa Latvijas pilsoņu neticēja Latvijas valsts ilgstošai
pastāvēšanai. Valdības atbalsts nevarēja būt liels, tāpēc neatlika nekas cits, kā paļauties
uz saviem spēkiem un tos apvienot plašā kooperācijas kustībā. Tautas padomes loceklis
Ā. Bļodnieks šai sakarībā izteicās skaidri: “Kooperācija ir ierocis, ar kuru var izsist no
spekulantu rokām pēdējo vairogu un atbrīvot kā ražotājus, tā patērētājus no tāda paša
ienaidnieka kā Bermonts.”
Pēc kara Latvijas ekonomika attīstījās ļoti straujā tempā, lai gan, pārtrūkstot
saimnieciskajām saitēm ar Krieviju, neturpinājās industrijas attīstība, un Latvija veidojās
vairāk par modernu lauksaimniecības zemi, par paraugu ņemot galvenokārt Dānijas
saimniecību.
Stāvokli kooperatīvās ideoloģijas laukā varētu salīdzināt ar stāvokli pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas 1990. gados. Darbojās “vecā kaluma” kooperācijas kadri, kas bija
darbojušies cariskās Krievijas apstākļos, bet vienlaikus no trimdas atgriezās cilvēki, kuri
bija dziļi pētījuši Rietumeiropas pieredzi. Katrs virziens, protams aizstāvēja savu modeli,
lai gan vecais modelis sekmīgi darbojās cita režīma apstākļos, un arī Rietumeiropas
pieredzi nebija prātīgi mehāniski pārnest pavisam atšķirīgajos Latvijas apstākļos.
Vadošās pozīcijas pakāpeniski ieņēma bijušie trimdas pārstāvji. Jāmin Vilis Siliņš (1879
– 1935), kurš trimdas gados bija pētījis Somijas, Šveices un Francijas pieredzi. Latvijā
viņš bija žurnāla “Kopdarbība” redaktors, vadīja “Konzuma” Kopdarbības nodaļu un bija
Latvijas Kooperatīvu kongresu padomes priekšsēdētājs. Otrs bija Klāvs Lorencs, kurš
savulaik bija izsūtīts uz Sibīriju, bet vēlāk darbojās Krievijas Centrālajā kooperatīvu
apvienībā – “Centrosojuz”. Latvijā viņš bija “Kooperatora” redaktora biedrs un Latvijas
Patērētāju biedrību savienības priekšsēdētājs.
Bez minētā žurnāla Latvijā pastāvēja citi kooperācijai veltīti izdevumi:
“Kopdarbība”, “Balss”, “Kooperatīvais kredīts”, “Kooperatīvā apdrošināšana” u.c.
Latviešu valodā tika pārtulkoti vairāki Rietumeiropas kooperācijas ideologu darbi: franču
autors Š. Žids, Šveices kooperatori H. Fošers un Fr. Šārs, zviedru A. Orne, A. Johansons
un A. Hedbergs, austrietis E. Froindlihs u.c. Ideju laukā daudz darīja tādas bezpeļņas
organizācijas kā 1922. gadā dibinātā LU Studentu kooperācijas veicināšanas biedrība,
1927. gadā dibinātā Latvijas Kooperatoru biedrība un 1928. gadā dibinātā Latvijas
Kooperācijas veicināšanas biedrība.
1920. gadā dibinājās Latvijas Kooperatīvu kongresu padome, kura sastāvēja no
vispārējā kooperatīvu kongresā ievēlētiem delegātiem un pastāvošo kooperatīvo
savienību pārstāvjiem. Kongresu padomes galvenais uzdevums bija sagatavot un sasaukt
kooperatīvos kongresus – gan vispārējos, gan dažādu kooperācijas veidu kongresus. Bez
tam Padome aizstāvēja kooperācijas kustības neatkarību, iesniedza valdībai dažādas
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kustības petīcijas, kā arī dažādos forumos pārstāvēja Latvijas kooperatīvo kustību.
Kooperatīvu kongresu padome izdeva “Latvijas kooperācijas gada grāmatu”, kur
atrodami vispilnīgākie dati par kooperatīvu darbību attiecīgajā laika periodā.
Kā jau minēts, kooperācijas idejas un virzienus ar dažādiem panākumiem mēģināja
sašķobīt politiskās partijas. Sociālisti un komunisti centās veicināt īpašus strādnieku
kooperatīvus un tos izmantot kā savas cīņas instrumentu. Rīgā tika dibinātās vairākas
politiski iekrāsotas strādnieku patērētāju biedrības. 1921. gadā dibinājās “Latvijas
Strādnieku kooperatīvu savienība”. Taču ideoloģiskās cīņas un nepiemērotība Latvijas
apstākļiem šo savienību drīz vien sagrāva no iekšas. Tās vietu centās ieņemt LSDSP
kontrolētā “Latvijas Patērētāju biedrību savienība”. Savukārt Latviešu zemnieku
savienība centās ietekmēt un diktēt politiskās vadlīnijas zemnieku kooperatīvajām
sabiedrībām. Lauku kooperatīvos pat ieradās LZS pārstāvji, lai saņemtu mandātus un pēc
tam kooperatīvu kongresos panāktu politisku deklarāciju pieņemšanu. Tas šķēla un
diskreditēja Latvijas kooperatīvo kustību un lika pamatus tās turpmākai pakļaušanai
dažādiem politiskiem režīmiem – kā “Ulmaņa laikiem”, tā vēlākajai “sociālistiskajai
kooperācijai”.
2.4.1. Patērētāju biedrības
Kad Sarkanā armija 1919. gadā okupēja lielāko Latvijas daļu, patērētāju biedrības
tika veidotas kā sava veida pašvaldību tirdzniecības institūcijas, kurām jāapgādā visi
vietējie iedzīvotāji ar patēriņa precēm. Pēc Latvijas atbrīvošanas no 75 biedrībām, kas
darbojās pirms kara, bija palikušas vairs tikai 12. Un arī tās pašas bija visai bēdīgā
stāvoklī. Pēc kooperatīvu likuma pieņemšanas tieši patērētāju biedrības pirmās sāka
vairoties un attīstīties, jo bija pastiprināta vajadzība pēc patēriņa precēm, bet no
spekulantiem tās varēja nopirkt tikai nesamērīgi dārgi un ar apšaubāmu kvalitāti.
Diemžēl šī eksistenciālā vajadzība patērētāju biedrības ievirzīja sliedēs, kas veda
prom no kooperācijas ideāliem. Pirmās biedrības veidojās ar nolūku no Apgādības
ministrijas saņemt preces, kuras tālāk izdalīt saviem biedriem. Tā dibinājās Latvijas
universitātes, Rīgas policijas, dažādu ministriju un iestāžu ierēdņu un pat Satversmes
sapulces patērētāju biedrības. Šo “kooperatīvu” mūžs beidzās līdz ar Apgādības
ministrijas likvidāciju.
Turpmāk patērētāju biedrību skaits samazinājās, lai gan to apgrozījums pakāpeniski
pieauga. Sevišķa nozīme bija lauku patērētāju biedrībām, kuras sāka zemniekus apgādāt
ar lauksaimniecības tehniku, minerālmēsliem un citām saimniecībā nepieciešamām
precēm, jo lauksaimniecības biedrības pakāpeniski atteicās no komercdarbības, lai savas
pūles veltītu lauksaimniecības standartu celšanai un vispārējai zemnieku izglītošanai.
1927. gadā 53 patērētāju biedrības, no kurām 18 darbojās pilsētās, nonāca
maksāšanas grūtībās. Galvenais cēlonis tam bija tas, ka tās bija pārlieku paļāvušās uz
kredītiem, turklāt īstermiņa kredītiem, šos līdzekļus ieguldot arī ražotnēs un nekustāmos
īpašumos, kā arī pašas daļu preču pārdodot uz kredīta. Tiklīdz pieauga lata pirktspēja, šo
kredītu atgūšana bieži vien palika neiespējama. Bez tam patērētāju biedrību veikali savas
preces uz līdzīgiem noteikumiem pārdeva arī nebiedriem, ar to neveicinot jaunu biedru
piesaistīšanu.
P. Stučkas režīma periodā “Konzums” un Latviešu patērētāju biedrību savienība
tika apvienoti, lai veidotu jaunu savienību – Latvijas Proletāriskās kooperācijas
savienību. Taču šīs savienības mūžs nebija ilgs. 1919. gada jūnijā “Konzums” atjaunoja
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savu patstāvīgu darbību. Savienības mērķi jaunajos apstākļos bija šādi: 1) apvienot
dažādas kooperatīvās sabiedrības, asociācijas un savienības, it sevišķi lauku rajonos, lai
kalpotu to interesēm; 2) apgādāt apvienotās organizācijas ar nepieciešamajām precēm,
vai arī – organizēt to ražošanu Latvijā; 3) veicināt jaunu kooperatīvo biedrību dibināšanu
un attīstību. “Konzums” apgādāja biedrības un individuālus pircējus ar mākslīgiem
mēsliem, lauksaimniecības tehniku, cementu un citu nepieciešamo. Bez tam “Konzums”
arī iepirka sviestu, graudus un citu produkciju, lai to pārdotu ārzemēs. Savienībai bija
speciālas nodaļas kooperācijas veicināšanai, kooperācijas speciālistu sagatavošanai,
revīziju veikšanai un literatūras izdošanai. Līdz 1931. gadam “Konzums” apvienoja 337
organizācijas, no kurām 206 bija patērētāju biedrības, 57 – lauksaimnieku biedrības, 54 –
piensaimnieku kooperatīvi un 20 cita veida kopdarbības organizācijas.
Lai gan visumā “Konzums” savus uzdevumus veica labi, jau pašā sākumā tika
radīti priekšnoteikumi savienības vēlākai maksātnespējai. Vispirms jau Pagaidu valdība
“Konzumam” uzdeva iepirkt ASV kara materiālu likvidācijas komisijas piedāvātās preces
2 miljonu dolāru vērtībā, kuras pēc tam bija jāiztirgo Latvijas iedzīvotājiem. Tikai vēlāk
izrādījās, ka šo preču vairākums ir nederīgas vai pat saindētas, tāpēc tās ilgus gadus
nostāvēja “Konzuma” noliktavās. 1925. gadā Latvijas valdība bez “Konzuma” līdzdalības
parakstīja līgumu ar ASV, kurā kopējais Latvijas parāds bija novērtēts jau par 5,775
miljoniem dolāru. Lielu šā parāda daļu valdība uzdeva kārtot “Konzumam”. Bez tam lielu
preču daļu “Konzums” citiem kooperatīviem bija pārdevis uz kredīta. Kad pasaules krīzes
un valdības politikas iespaidā lata pirktspēja pieauga un krita cenas, radās grūtības šos
parādus piedzīt. Līdz ar to maksāšanas grūtībās nonāca pats “Konzums”, jo pats bija
pārkāpis kooperācijas principu – nepārdot uz kredīta, kā arī bija uzņēmies saistības par
valdības politiskajiem lēmumiem (diemžēl arī mūsdienās šāds stāvoklis ir labi
pazīstams). Ar to arī šī visnotaļ vērtīgā savienība beidza pastāvēt. Taču, neraugoties uz
neveiksmīgo iznākumu, šai savienībai bija izcila loma Latvijas kooperācijas attīstībā,
tāpēc tās darbība pelnījusi sīkāku apskatu.
2.4.1.1. Centrālā savienība “Konzums”
Pirmās Latvijas Republikas laikā Centrālo savienību “Konzums” dēvēja par
kooperatīvu saimniecisko un idejisko savienību. Tās attīstību var iedalīt trijos posmos.
1907. gadā “Konzums” dibinājās kā Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrības (RLC)
veikals, kura uzdevums bija apgādāt lauksaimniecības biedrības un individuālus
zemniekus ar ražošanas piederumiem. Savienība darbojās pēc kooperatīva principiem.
Par tās īsteniem biedriem varēja būt biedrības, par veicinātājiem – arī privātpersonas.
Savienību pārvaldīja centrālbiedrības pilnsapulce, kas iecēla valdi un apstiprināja īpašas
instrukcijas. Īstajiem biedriem sapulcēs katram bija viena balss. Rīcības kapitāls veidojās
no biedru pajām un kredītiem. Bez tam peļņas daļu uzkrāja rezerves fondā. Konzuma
veikals apvienoja 74 lauksaimniecības biedrības un apmēram 88 biedrus veicinātājus,
kuriem nebija balsstiesību. Savienības apgrozījums pieauga no 160000 rubļiem 1907.
gadā līdz 573000 rubļiem 1911. gadā.
Otrs attīstības posms sākās 1911. gadā, kad šo kooperatīvo veikalu formāli
pārveidoja par savienību. No tā brīža savienība darbojās kā patstāvīga juridiska persona
ar Zemkopības ministra apstiprinātiem statūtiem. Par biedriem ar vienlīdzīgām tiesībām
varēja būt gan juridiskas, gan fiziskas personas, tātad savienība pārveidojās par jaukta
tipa kooperatīvu. Statūtos arvien saglabājās saistības ar RLC.
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Šajā posmā sākās strauja savienības attīstība. 1913. gadā atvērās īpaša nodaļa
koppienotavu ierīkošanai un zemnieku apgādāšanai ar sēklām, lauksaimniecības mašīnām
un citu saimniecībās nepieciešamo. Tā paša gada novembrī pilnsapulce pieņēma lēmumu
dibināt “Konzuma” Centrālo patērētāju biedrību, kurai vajadzēja apvienot patērētāju
biedrības un gādāt tām patēriņa preces. 1914. gadā “Konzums” sadarbībā ar RLC
Kopdarbības nodaļu sāka organizēt, apmācīt un propagandēt kooperatīvus. Taču šo abu
perspektīvo organizāciju attīstību pārtrauca pasaules karš.
Tuvojoties frontes līnijai, “Konzuma” vadība 1915. gadā pārcēlās uz Valku, bet
daļu preču pārsūtīja uz Krievijas vidieni, atverot “Konzuma” nodaļas Maskavā un
Pleskavā. Līdz 1917. gadam “Konzums” lielos apmēros apgādāja ar pārtiku Vidzemes
iedzīvotājus, daļēji tās ievedot no Krievijas. Gada beigās “Konzums” un tā Centrālā
patērētāju biedrība apvienoja 77 lauksaimniecības biedrības, 17 patērētāju biedrības, 13
koppienotavas, 18 krājaizdevu sabiedrības un 185 privātpersonas.
Trešais attīstības posms sākās 1918. gadā, jaunos Centrālās savienības “Konzums”
statūtus piereģistrējot Rīgas apgabaltiesā. Savienība pārņēma visu savu priekšgājēju
aktīvus un pasīvus. Tās mērķis bija jaunajos pēckara apstākļos apvienot visdažādākos
Latvijas kooperatīvus, it sevišķi lauku rajonos, tos apgādājot ar nepieciešamajām precēm
– gan organizējot to kopēju iepirkšanu, gan organizējot ražošanu, kā arī organizējot
kooperatīvu saražotās produkcijas izplatīšanu un pārdošanu. “Konzuma” pienākums
arvien bija veicināt vispārējo kooperācijas attīstību Latvijā, kā arī rūpēties par visu
pilsoņu, bet sevišķi lauku iedzīvotāju kopējām interesēm gan patēriņa, gan ražošanas
tirgū. Par “Konzuma” biedriem turpmāk varēja kļūt tikai kooperatīvi. Biedru kopsapulce
ievēlēja 21 locekļa padomi (pēc 1932. gada – 15 locekļu) un 6 locekļu valdi. Uz
pilnsapulcēm kooperatīvi savus pārstāvjus sūtīja atkarībā no iemaksāto paju daudzuma,
tomēr ne vairāk par četriem. Katram priekšstāvim bija viena balss. Par savienības
saistībām biedri atbildēja ar savām pajām un papildu atbildību, kas noteikta atkarībā no
iemaksāto paju summas. Bez pamatpajas kooperatīviem bija jāiemaksā arī papildpajas,
atkarībā no savu iepirkumu apjoma.
Pēc Stučkas valdības gāšanas “Konzums” savu darbību atjaunoja. Lai arī tās rīcībā
vairs nebija nekādu līdzekļu, savienības darbība izvērsās jo plaša un daudzpusīga, tā kā tā
neaprobežojās ar kooperatīvu apkalpošanu vien, bet ietvēra arī valsts mēroga
tautsaimnieciskus uzdevumus.
Kopš Latvijas neatkarības nodibināšanas līdz 1931. gada beigām “Konzums”
izvērsa aktīvu idejisko un organizatorisko darbību. To veica Kopdarbības nodaļa, kas bija
galvenā kooperācijas ideju propagandētāja un dažādu veidu kooperatīvu organizētāja.
Faktiski “Konzums” ierosināja, veicināja un organizēja arī citu kooperatīvo savienību
dibināšanu un kooperatīvu kongresu sasaukšanu, lai gan par vēlāko sadrumstalotību nav
atbildīgs. Ar laiku šīs funkcijas uzņēmās arī Latvijas Tautas banka, Savstarpējās
apdrošināšanas centrālā savienība un Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība, kamēr
“Konzums” arvien apvienoja patērētāju biedrības. “Konzuma” Kopdarbības nodaļa
sagatavoja kooperatīvu darbiniekus, rīkoja kursus un praktiskas nodarbības, izdeva
nepieciešamo literatūru, veica revīzijas, palīdzēja sakārtot kooperatīvu darbību, izstrādāja
paraugstatūtus, darbvedības un grāmatvedības veidlapas, izdeva kooperācijas laikrakstu
“Kopdarbība”, sūtīja lektorus uz priekšlasījumiem, piedalījās apspriedēs u.c. Idejiski
organizatoriskam darbam “Konzums” kopumā iztērēja vairāk nekā 550000 latus, kā arī
iekārtoja apjomīgu kooperācijas bibliotēku.
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“Konzuma” tirdznieciskā darbība – preču apgāde kooperatīviem un privātiem
patērētājiem, kā arī lauksaimniecības ražojumu iepirkšana iekšējam tirgum un eksportam
– veicās sekmīgi. Jau 1929. gadā “Konzums” tirgoja 54% ievesto minerālmēslu, 47% –
lopbarības importa, 47% – lauksaimniecības mašīnu, 6% cukura. Kopumā “Konzums” uz
izdevīgiem noteikumiem nodrošināja 2% Latvijas importa. Vēl vairāk savienība veicināja
Latvijas eksportu: 76% bekona, 83% aitu gaļas, 27% rudzu u.c. 1930. gadā ar
“Konzumu” bija saistīti 700 kooperatīvi un vairāk nekā 100000 ģimenes. Bez tam
“Konzums” kreditēja kooperatīvus un lauksaimniekus, veicināja lauksaimniecības
attīstību. Jau 1923. gadā sāka darboties pirmā “Konzuma” eksportkautuve, bet 1927. gadā
tika uzbūvēta otra, kas atbilda visaugstākajām tehniskajām prasībām. Blakus
eksportkautuvei dibinājās moderna desu ražotne. Strenčos “Konzums” uzcēla kaulu miltu
fabriku, linu pārstrādes fabriku, kokzāģētavu, dzirnavas, darvas un terpentīna tecinātavu.
“Konzuma” Tehniskā nodaļa organizēja piensaimnieku biedrības, vadīja kooperatīvo
pienotavu un citu ēku būvniecību, Rīgā iekārtoja savu mehānisko darbnīcu. “Konzuma”
nodaļas atvērās 16 pilsētās: Cēsīs, Bauskā, Gulbenē, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī,
Liepājā, Kabilē, Rēzeknē, Madonā, Mārcienā, Strenčos, Stendē, Valmierā, Tukumā un
Saldū. Savienībai piederēja 21 nekustamais īpašums 3,7 miljonu latu vērtībā.
1931. gada beigās “Konzums” apvienoja 206 patērētāju biedrības (71% no visām),
57 lauksaimniecības biedrības, 54 piensaimnieku biedrības, 15 krājaizdevu sabiedrības un
5 cita rakstura kooperatīvus. Kopumā – 337 kooperatīvus. Vienlaikus bija arī
Starptautiskās kooperatīvu alianses biedrs.
Par “Konzuma” valdes priekšsēdētājiem dažādos periodos darbojušies tādi tā laika
sabiedrībā atzīti un cienīti cilvēki kā P. Siecenieks, A. Brēmers un P. Ķevietis, bet valdē
arī E. Laursons, K. Ozoliņš, P. Pelcis, A. Dravnieks, A. Valters, V. Skubiņš, K. Ozols, P.
Lapiņš un J. Lācis. Lielākie idejiskie nopelni bija Kopdarbības nodaļas vadītājam V.
Siliņam.
Saistībā ar krīzi, ko izraisīja Lielā depresija, 1931. gadā “Konzums” nonāca
maksāšanas grūtībās un ar Rīgas apgabaltiesas lēmumu tajā tika nodibināta
administrācija. Vēlāk Konzuma funkcijas lielā mērā uzņēmās Centrālā savienība
“Turība”.
“Konzuma” darbības galvenie rādītāji trešajā attīstības posmā bija šādi.
Gadi

Biedru skaits

Bilance (milj. latu)

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

205
278
300
332
382
410
411
402
402
386
334
337

3,31
1,74
3,38
5,96
8,73
10,87
12,86
14,22
16,13
15,88
12,46
16,65

Apgrozījums (milj.
latu)
5,38
5,29
11,28
19,59
25,39
33,06
41,44
43,59
49,90
55,49
47,02
36,70
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1932

283

14,97

19,32

2.4.2. Krājaizdevu sabiedrības
Pati valsts neatkarības pasludināšana vēl nepavēra durvis krājaizdevu sabiedrību
attīstībai. Turpinājās brīvības cīņas, priekšā bija tautsaimniecības atjaunošana, jaunajai
valstij bija no nulles jārada tiesiskie, strukturālie un organizatoriskie pamati kredītiestāžu
darbības atsākšanai. Praktiski pie darba organizēšanas varēja ķerties tikai pēc nacionālās
valūtas lata ieviešanas un stabilizēšanas.
Par kaut kādu normālu kredītiestāžu darbību pirmajā posmā runāt būtu grūti, jo
valdīja neziņa vai pat neticība jaunās valsts nākotnei, Latvijas saimniecība bija izlaupīta
un sagrauta, Latvijā vienlaikus apgrozījās vairākas konkurējošas naudas vienības
(Krievijas cara rublis, Krievijas domes rublis, Vācijas marka, austrumu rublis, ostmarka,
t.s. kerenkas, dažādu pilsētu emitētas naudas vienības, Igaunijas krona un ar lielu
novēlošanos arī Latvijas rublis), kuru vērtība bija pakļauta straujai inflācijai un
mainīgajai starptautiskajai konjunktūrai. Turklāt vislielāko neuzticību dažādu iemeslu dēļ
izpelnījās tieši Latvijas rublis, kuram īsti neuzticējās pat Latvijas pagaidu valdība. Kā jau
līdzīgos kara un juku laikos, liela loma saimnieciskās aktivitātēs bija spekulantiem,
melnajam tirgum un kriminālām aprindām.
Lai gan atjaunojās pirmās kredītiestādes, līdz Latvijas naudas pirktspējas
nostiprināšanai tās nevarēja cerēt uz noguldījumiem un normālām kreditēšanas
operācijām, bet vairāk pievērsās naudas maiņai. Kredītiestāžu skaita svārstības, salīdzinot
ar 1913. gadu, šajā periodā atspoguļo sekojošā tabula, kas ņemta no A. Aizsilnieka
grāmatas.

Gadi

1913

1919

1920

1921

1922

Kredītiestāžu kopskaits
Krājaizdevumu sabiedrības
Savstarpējās kredītbiedrības
Pilsētu bankas
Akciju bankas
Biržas bankas

293
236
41
5
2
2

37
17
10
3
2
2

105
72
22
3
3
2

155
117
25
3
4
2

203
161
24
3
10
1

Lai arī ar zināmām atrunām un izņēmumiem, Latvijas rubli par vienīgo maksāšanas
līdzekli Latvijas teritorijā Tautas padome pasludināja 1920. gada 18. martā. Faktiski šis
lēmums sāka darboties tikai gada beigās. Turklāt jaunā naudas vienība līdz 1921. gada
jūnijam bija pakļauta straujai inflācijai, bet gada otrajā pusē ne mazāk postošai deflācijai,
kas veicināja dažādas spekulācijas, bet ne nopietnus ieguldījumus tautsaimniecības
attīstībā. Latvijas rubļa stabilizācija tika panākta ar zelta fonda nodibināšanu un Latvijas
rubļa piesaistīšanu ideālajam zelta frankam, vienlaikus atturoties no jaunām rubļa
emisijām valsts budžeta līdzsvarošanai, samazinot importu un palielinot Latvijas
eksportu, likvidējot Apgādības ministriju. Tas notika 1922. gada sākumā. Tai pašā gadā
Latvijas valdība veica naudas reformu, kas paredzēja pakāpenisku pāreju uz norēķiniem
latos, pēc kursa 50 Latvijas rubļi = Ls 1.
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Pirmajos neatkarības gados Latvija cieta no liela kapitāla trūkuma. Apstākļos, kad
arī lielās kaimiņvalstis uz Latvijas nākotni raudzījās ar skepsi, ārējos kredītus neviens
nepiedāvāja, tāpēc kapitālu Latvijas iedzīvotājiem nācās radīt no jauna, t.i., ar
ienākumiem no pašu darba. Tas bija samērā gauss un smags process. Kredītresursi bija
nesamērīgi dārgi, pat lielās bankas par saviem aizdevumiem 1921. gadā prasījušas 62%
gadā. Privātie aizdevēji, ierēķinot riska faktorus, prasīja vēl vairāk. Tikai pēc Latvijas
rubļa kursa nostabilizēšanās 1922. gadā aizdevumu likmes saruka un strauji pieauga
kredītiestāžu skaits. Jāuzsver, ka šajā smagajā periodā īpašu nozīmi guva krājaizdevu
sabiedrības un savstarpējās kredītbiedrības, kuru skaits krietni pārsniedza citu
kredītiestāžu skaitu.
Tam varēja būt šādi iemesli. Krājaizdevu sabiedrībām un savstarpējām
kredītbiedrībām bija vairākas kopīgas iezīmes, kuras tās atšķīra no akciju bankām un
citām komercbankām. Kredītbiedrībās katram dalībniekam lēmumu pieņemšanā bija
viena balss, tāpēc šīs organizācijas mēdza saukt arī par personu apvienībām. Aizdevumus
tās izsniedza tikai saviem biedriem. Tās īstenībā bija aizņēmēju organizācijas, kuru
kapitālu veidoja biedru dalības maksas (pajas), kuras parasti iekasēja, ieturot 10% no
izsniedzamā aizdevuma lieluma. Uz līdzīgiem principiem darbojās krājaizdevu
sabiedrības. Tāpēc šīs organizācijas bija ieinteresētas savus biedrus apgādāt ar iespējami
lētiem kredītiem. Turpretī akciju bankā balsu skaits bija atkarīgs no katram biedram
piederošo akciju skaita, tāpēc tās mēdza saukt arī par kapitālu apvienībām. Akciju banku
galvenais mērķis bija gūt iespējami lielāku peļņu saviem lielākajiem akcionāriem, kas
neveicināja kredītu lētumu un ierobežoja kredītu saņēmēju loku. Protams, akciju banku
rīcībā bija lielāks kapitāls un lielāks piedāvāto aizdevumu apjoms, taču šie pakalpojumi
bija pieejami galvenokārt turīgiem klientiem ar labu reputāciju un sakariem.
Atšķirībā no krājaizdevu sabiedrībām, savstarpējās kredītbiedrības Latvijā netika
uzskatītas par kooperatīviem, jo tām nebija ierobežota peļņas tiesa jeb dividendes.
Likvidēšanās gadījumā kredītbiedrības savu rezerves kapitālu un citus iekrājumus, kuri
tieši nepiederēja atsevišķiem paju turētājiem, drīkstēja sadalīt starp biedriem, kas
kooperatīvās organizācijās bija aizliegts. Pēdējā atšķirība kredītbiedrībām ļāva viegli
pārveidoties par akciju bankām.
To veicināja šādi apstākļi. Savstarpējām kredītbiedrībām piederēja lieli nekustāmie
īpašumi, kuri pēc kara un revolūcijas, atšķirībā no naudas līdzekļiem, palika par gandrīz
vienīgajām reālajām vērtībām. Tās kalpoja par labu nodrošinājumu aizņēmumiem. Tomēr
daudzi kredītbiedrību locekļi pēc kara bija palikuši Krievijā vai miruši, kas pilnsapulcēm
ļāva šos biedrus izslēgt, pamatojoties uz nenozīmīgu pilnsapulces noteikumu formālu
neievērošanu, un biedrības mantu sadalīt atlikušo biedru starpā, nodibinot akciju banku.
Šo tendenci veicināja arī 1920. gada 18. marta likums un Latvijas rubļa devalvācija, kas
bija nelabvēlīgi pret agrākajiem noguldītājiem un hipotēku turētājiem. Savukārt Finanšu
ministrija kredītbiedrībām ļāva pārtapt par akciju bankām, prasot tikai 500 000 latu lielu
akciju kapitālu, kamēr no jaundibināmām akciju bankām tika prasīts miljons. Tiesa, šāda
iedzīvošanās uz klāt neesošo vai mirušo biedru rēķina lielu labumu nenesa. Lielākā
jaundibināto akciju banku daļa darbojās ar zaudējumiem. Vienīgie ieguvēji bija banku
direktori, kuriem pavērās lielāka rīcības brīvība.
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2.4.2.1. Kustības organizēšanās un īpatnības
Kredītkooperācijas atjaunotne sākās ar Vispārējā kooperatīvu pārstāvju kongresa
organizēšanu. Nodibinājās organizācijas komiteja, kas sagatavoja referātus 1920. gada
15. februārī sanākušajam kongresam. Kongress atzina, ka kredītkooperatīvu darbības
organizēšanai dibināma centrālā banka, kuru vēlāk nosauca par Latvijas Tautas banku.
Kongresā izveidojās kooperācijas idejiskais centrs – Latvijas Kooperatīvu kongresu
padome, kas savukārt izvirzīja organizācijas komiteju bankas dibināšanai. Pieaicinātie
tehniskie darbinieki gatavoja gan Tautas bankas dibināšanu, gan kredītkooperatīvu
organizēšanu. 1920. gada 1. decembrī tika nodibināta Tautas banka, bet 17. decembrī
sasaukts Latvijas Kredītkooperatīvu pirmais kongress, kas apstiprināja KS paraugstatūtus.
Nu varēja sākties kredītkooperatīvu praktiska dibināšana.
Patiesībā nemaz tik viegli nebija. Saskaņā ar 1919. gada 5. septembra likumu,
kredītkooperatīvi varēja brīvi dibināties statūtu reģistrācijas kārtībā, taču šiem statūtiem
bija jāsaskan ar minētā likuma normām. Tad nu kongresā pieņemtais statūtu projekts bija
jāiesniedz tiesai, lai gūtu tās atzinumu par atbilstību likumam. Šāda atzinuma sniegšana
neietilpa tiesas uzdevumos, tāpēc uz pieņemtā statūtu projekta pamata bija jādibina
krājaizdevu sabiedrība, kuras statūtu atbilstību vai neatbilstību likumam noteiktu tiesa.
Tikai 1921. gada 11. jūnijā Tiesu palātas sēde krājaizdevu sabiedrības „Klints” statūtus
atzina par likumīgiem, tāpēc turpmāk tos varēja ieteikt par pamatu jaundibināmām
sabiedrībām.
Pirms kara dibinātie kredītkooperatīvi, atjaunojot savu darbību, līdz 1922. gada
oktobrim varēja darboties uz agrāko statūtu pamata. Tādējādi kādu laiku Latvijā pastāvēja
divējādas krājaizdevu sabiedrības: vecās un jaundibinātās. Līdz ar to statistikā
atspoguļoto KS skaits bija lielāks nekā reģistrēto. Bet pēc minētā termiņa juridiski
pastāvošo organizāciju skaits bija lielāks nekā faktiski darbojošos KS skaits. No 128
krājaizdevu sabiedrībām, kas darbojās uz 1922. gada 1. jūliju, tikai 24 bija reģistrētas
saskaņā ar 1919. gada likumu, pārējās darbojās uz agrāko statūtu pamata. Lielākoties
vecajās KS bija atgriezušies arī bijušie speciālisti, tāpēc šajās sabiedrībās vēl ilgi
saglabājās vecās kredītkooperatīvu tradīcijas un gars.
Ja par jauno KS dibināšanas gadu uzskata to, kurā attiecīgās sabiedrības statūti
reģistrēti apgabaltiesā, vērojama šāda aina.
Gads 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
Jaunas 5
15
65
238 189 91
57
32
19
30
24
17
9
12
KS
Milzīgais 1923. gadā dibināto KS skaits izskaidrojams ar vairākiem apstākļiem.
Līdz 1923. gadam bija nokārtoti visi organizatoriskie jautājumi (statūti, grāmatvedības
formulāri u.c.), nostabilizējies lats, 1922. gada 1. novembrī nodibināta Latvijas Banka,
kas kreditēja KS, iestājās labvēlīga saimnieciskā konjunktūra. Šajā periodā bija vērojams
vispārējs saimnieciskās rosības pacēlums un labvēlīgi ārējās tirdzniecības apstākļi. Līdz
1927. gadam kredītkooperatīvu tīkls Latvijā bija divas reizes biezāks nekā pirms kara.
Taču vienlaikus bija vērojamas vairākas neveselīgas tendences. Vieglā nodibināšanas
procedūra, viegli pieejamais kredīts, darbības revīzijas trūkums un citi apstākļi veicināja
dažādu avantūristu iesaistīšanos kooperatīvu dibināšanā. Bieži vien jaunas krājaizdevu
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sabiedrības bez īpašas vajadzības dibinājās blakus esošajām, ar vienu mērķi – viegli tikt
pie Latvijas Bankas piešķirtajiem kredītiem.
Finanšu ministrijas 1928. gada decembra ziņojumā rakstīts:
„[Finanšu ministrijas] direktors Miezis norādīja, ka valsts un kredītkooperatīvu
centrālo organizāciju savstarpējās attiecības dzīve ievirzījusi nepareizās sliedēs. Valsts
centrālā naudas iestāde uzņēmusies sīko organizāciju kreditēšanu, apejot centrālās
organizācijas. Procenti centrālām organizācijām samazināmi, lai atvieglotu tām sīko
organizāciju apvienošanu. Latvijas bankas pārstāvis direktors Stalbovs arī piekrita tēzei,
ka sīkās organizācijas kreditējamas caur centrālām organizācijām, bet tieši kreditējami
tikai lielākie kredītkooperatīvi.”
Finanšu ministrija 1924. gada 19. jūnijā papildināja Noteikumus par
kooperatīvajām sabiedrībām un viņu savienībām, nosakot, ka kredītkooperatīvus uzrauga
Finanšu ministrijas kredīta departaments, kuram ir tiesības veikt kārtējās un ārkārtas
revīzijas kredītkooperatīvos. Ja tika atrasti trūkumi kāda kooperatīva darbībā, Finanšu
ministrija varēja pieprasīt sasaukt vai pat pati varēja sasaukt attiecīgās krājaizdevu
sabiedrības biedru kopsapulci.
Pret šādas valsts iestāžu kontroles ieviešanu protestēja vairāki kooperatīvo
organizāciju kongresi, lai gan praksē šīs revīzijas bieži vien izrādījās paviršas un
virspusējas. Par to liecina skandāls ap 1924. gadā dibināto Vislatvijas lauksaimnieku
krājaizdevu sabiedrību „Zelta lats”. „Zelta lats” tūlīt pēc dibināšanas izvērsa skaļu
reklāmas kampaņu, solot neparasti augstus procentus par noguldījumiem un „papīra latus
pārvērst zelta latos”. Līdz 1927. gada beigām šai sabiedrībai izdevās piesaistīt 392
tūkstošus latu, kurus organizācijas vadība vienkārši izšķieda. Blēdība atklājās 1928. gadā,
un vairāki „Zelta lata” vadītāji nokļuva cietumā. Izmeklēšanas laikā noskaidrojās, ka
Finanšu ministrijas revizori šīs sabiedrības darbībā nebija atklājuši nekādas nelikumības.
Tāpēc „Zelta lats” varēja mierīgi darboties līdz 1928. gada aprīlim, kad šo „finanšu
piramīdu” atšifrēja Kooperatīvu revīzijas padome.
1927. gadā saimnieciskā konjuktūra gan pasaulē, gan Latvijā pasliktinājās. Tuvojās
Lielā depresija. Lai pārvarētu radušās grūtības, bieži vien tika ņemti jauni kredīti, kuri
aizgāja to pašu neperspektīvo ceļu. Ja viena kredīta pietrūka, ņēmējs iestājās vēl kādā vai
vairākās krājaizdevu sabiedrībās. Lai novērstu šīs neveselīgās tendences, 1927. gadā tika
pieņemts pašu kooperatoru izstrādātais likums “Par kooperatīvu obligātām revīzijām”. Šis
likums palīdzēja likvidēt vairākus dzīvot nespējīgus kredītkooperatīvus. Jāuzsver, ka līdz
1925. gadam netika likvidēta neviena sabiedrība. Tālāk likvidācijas dinamika izskatījās
tā.
1925
3

1928
4

1929
64

1930
10

1931
15

1932
9

1933
10

1934
12

1935
18

Kopumā apskatāmajā periodā uz attiecīgā gada 1. janvāri Latvijā darbojās šāds
kredītkooperatīvu skaits.
1920* 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934
17
72
117 161 251 422 524 580 588 592 605 623 628 634 626
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* Pirmajos gados KS skaits nav precīzs, jo pirmskara likumi kredītkooperatīvus
neatšķīra no citām sīkkredīta iestādēm, kā pašvaldību kasēm un pagastu bankām.
Ja pirms kara Latvijā darbojās 236 kredītkooperatīvi, kuros apvienojās 121 514
biedri, no kuriem tikai 110 tūkstoši bija KS biedri pēckara izpratnē, tad redzam, ka
pirmskara kredītkooperatīvu skaits tika sasniegts jau 1923. gadā, bet līdz 1933. gadam tas
pieauga trīskārši.
2.4.2.2. Krājaizdevu sabiedrību darbības finansiālie aspekti
Latvijas paraugstatūti izcēlās ar lielākām pašnoteikšanās tiesībām, demokrātiskāku
pārvaldīšanu un plašāku operāciju klāstu. Faktiski kredītkooperatīviem Latvijā bija
pieļauta plašāka operāciju brīvība nekā akciju bankām. Aizdevumu maksimālais termiņš
noteikts 10 gadi, pieļauta plašāka kultūras atbalstīšana un biedru savstarpējā palīdzība,
ieviests kooperācijas darbinieku palīdzības fonds.
Aizdevuma apjoms bija piesaistīts biedra iemaksātajām pajām – jo vairāk
iemaksāts, jo lielāks iespējams aizdevums. Pirmais kongress attiecību starp iemaksāto
paju summu un aizdevumu noteica kā 1 pret 10, un to centās ievērot gandrīz visas
sabiedrības. Otrs jauninājums ir biedru papildu atbildība. Daudzās valstīs ieviesta
ierobežota biedru atbildība, bet Latvijā tā saistīta ar biedra iemaksātajām pajām. Tā kā
Latvijā nepastāvēja normālstatūti, bet tikai centrālo organizāciju ieteiktie paraugstatūti,
paju lielums un līdz ar to arī biedru papildu atbildība dažādos kooperatīvos atšķīrās. Tā
1923. gadā no kopskaitā 161 organizācijas 65 sabiedrībās bija desmitkārtēja biedru
papildu atbildība pret paju, 46 organizācijās tā bija nedaudz lielāka vai mazāka, 21
organizācijā – neierobežota atbildība, bet 29 organizācijās nebija noteikta nekāda biedru
atbildība. Līdz 1935. gadam stāvoklis būtiski mainījās: no 616 organizācijām 466 bija
desmitkārtēja atbildība pret paju (kopumā 155 680 biedriem bija atbildība par
115 325 293 latiem), citāda samēra atbildība bija 145 organizācijās (43 999 biedri
atbildēja par 48 716 887 latiem), tikai 4 organizācijās ar 1 413 biedriem bija neierobežota
atbildība un trijās organizācijās ar 1 143 biedriem nebija nekādas atbildības.
1935. gadā Latvijā bija izveidojies šāds kredītkooperatīvu tīkls, kuru veidoja 618
organizācijas.
Vidzemē
Zemgalē
Kurzemē
Latgalē
Rīgas pilsētā
Rīgas apriņķī
Cēsu apriņķi
Valmieras apriņķī
Valkas apriņķī
Madonas apriņķī
Liepājas pilsētā
Liepājas apriņķī
Aizputes apriņķī
Kuldīgas apriņķī

298
118
93
109
136
55
25
28
28
26
22
15
8
17
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Ventspils apriņķī
Talsu apriņķī
Tukuma apriņķī
Jelgavas apriņķī
Bauskas apriņķī
Jēkabpils apriņķī
Ilūkstes apriņķī
Daugavpils apriņķī
Rēzeknes apriņķī
Ludzas apriņķī
Jaunlatgales apriņķī

11
20
16
50
21
19
12
62
21
14
12

No 618 kredītkooperatīviem 512 piederēja latviešiem, 23 – vāciešiem, 24 –
krieviem, 57 ebrejiem un 2 poļiem. Krievu un ebreju KS darbojās pārsvarā Latgalē un
Rīgā, vācu KS – Rīgā un Kurzemē. Runājot par ebreju kooperatīviem, jāuzsver, ka
vairāki bija kredītkooperatīvi tikai pēc formas, bet pēc būtības tās bija savstarpējās
palīdzības kases, kas pastāvēja pie sinagogām. Turīgākie draudzes locekļi tajās bez
procentiem ieguldīja savus līdzekļus, kurus tāpat bez procentiem varēja aizņemties citi
draudzes locekļi.
Zināmu priekšstatu par kredītkooperatīvu attīstību līdz 1935. gadam sniedz
sekojošā tabula.
Gads
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Organizāciju skaits
17
72
115
161
251
422
524
580
588
592
605
623
628
634
626
618

Kopējais biedru skaits
Nav ziņu
23 430 (zināmie)
52 302
56 111
72 389
107 590
145 387
165 802
172 824
181 124
195 353
205 835
208 540
208 170
204 680
202 234

Bilances kopsumma (Ls)
283 283
822 821
1 689 583
3 492 638
12 821 568
36 604 427
59 340 352
72 203 379
82 129 042
87 261 059
101 824 712
112 921 708
101 801 231
101 275 554
101 392 167
102 065 721

Kā redzam tabulā, kredītkooperatīvu bilances kopsumma 1931. gadā samazinājās
un tādā līmenī turējās vairākus gadus. To var izskaidrot ar Latvijas Bankas kredīta
politikas maiņu, noguldītāju paniku, kas skāra arī KS, un krīzes iestāšanos visā Latvijas
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kredītu saimniecībā. Tomēr tas nenozīmē, ka mazinājās arī kredītkooperatīvu nozīme
tautsaimniecībā. Gluži otrādi!
Ne vienmēr par organizācijas nozīmi var spriest tikai pēc naudas vienībās
izteiktiem skaitļiem, mūsu gadījumā jāņem vērā arī tāds rādītājs kā prešu cenu indeksi,
kas kopējo ainu pārmaina. Bez tam tieši krīzes gados strauji pieauga kredītkooperatīvu
izsniegto aizdevumu īpatsvars kopējā izsniegto kredītu apjomā. Kā liecina nākamā tabula,
KS aizdevumu īpatsvars tautsaimniecībā ir audzis, it īpaši apskatāmā perioda pēdējos
gados.
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

28,3%
36,0%
34,3%
34,7%
49,6%
34,4%
35,2%
30,3%
45,5%
50,1%

KS organizāciju tīkls Latvijā bija biežāks nekā tuvākajās kaimiņvalstīs. 1935. gadā
Latvijā 1 kredītkooperatīvs bija uz katriem 107 kvadrātkilometriem, Lietuvā – uz 146 ,
bet Igaunijā – uz 200 kvadrātkilometriem. Vidējais biedru skaits uz vienu kooperatīvu
Latvijā bija 327 (lauku organizācijās 352, pilsētu – 292), Igaunijā – 369 un Lietuvā – 289.
Lauku organizācijās Latvijā bija apvienoti 128 405 biedri, pilsētu – 73 829 biedri. Biedru
sastāvs 1935. gadā pēc sociālā stāvokļa atainots sekojošā tabulā.
Soc. stāvoklis
Skaits
Vecsaimnieki
69 072
Jaunsaimnieki
31 742
Rentnieki un
8 290
graudnieki
Intelektuālā
36 745
darba veicēji
Fiziskā darba
9 537
strādnieki
Amatnieki
12 915
Rūpnieki
2 823
Tirgotāji
13 846
Namīpašnieki
9 741
Juridiskas pers.
1 447
Citi
6 076
Kopā
202 234

Procentos

Lauku (%)

Pilsētu (%)

49,9

74,7

6,6

4.1

6,0

0,8

18,2

5,3

40,6

4,7

2,6

8,4

6,4
1,4
6,8
4,8
0,7
3,0
100,0

3,2
1,0
1,6
3,0
0,8
1,8
100,0

11,9
2,1
15,9
8,0
0,6
5,1
100,0

Paju lielums
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Pirms pasaules kara pajas vērtība Latvijas kredītkooperatīvos nebija vienāda, taču
caurmērā tā bija samērā liela. 1908. gadā Vidzemes KS viena paja maksāja vidēji 85,5
rubļus, Kurzemē – 50,4 rubļus. Pēc kara Tautas banka ieteica mazākas pajas, bet obligāti
iegādājamo paju skaitu noteica proporcionāli aizdevumu summai, ko apstiprināja
pilnsapulce. Vairumā krājaizdevu sabiedrību pajas vērtība nav pārsniegusi 5 – 10 latus,
un tikai dažās pārsniegusi 100 latus. Paju naudas piesaistīšana aizdevumiem devusi labus
rezultātus, par ko liecina gan straujais paju kapitāla pieaugums, gan arī tā ievērojamais
īpatsvars bilances pasīvā. Kopumā paju kapitāls Latvijas kredītkooperatīvos audzis no
17 064 latiem 1920. gadā līdz 14 495 455 latiem 1935. gadā, bet tā īpatsvars kopējā
bilancē – no 6,03 līdz 14,20%.
Rezerves un fondi
Bez paju kapitāla kredītkooperatīvu statūti paredzēja rezerves kapitāla, speciālo
kapitālu un fondu krāšanu. Rezerves kapitāls veidojās no biedru iestāšanās naudas, kuras
lielumu noteica pilnsapulce, un atskaitījumiem no tīrās peļņas, kas nedrīkstēja būt mazāki
par 20%. Rezerves un speciālie kapitāli kopumā pieauga no 10 824 latiem 1920. gadā līdz
6 549 636 latiem 1935. gadā, to īpatsvaram bilancē pieaugot attiecīgi no 3,82 līdz 6,42%
(īpatsvars dažus gadus ievērojami svārstījās). 1923. gadā izdots likums, kas licis pārvērtēt
īpašumus un pasīvā radušos starpību ieskaitīt rezerves kapitālā. Tāpēc šajā gadā rezerves
kapitāla īpatsvars pieaudzis līdz 10,4%.
Visbiežāk iestāšanās nauda bijusi 1 vai 2 lati, un lauku kredītkooperatīvos tā bijusi
mazāka, reti pārsniedzot 6 latus. Dažos kooperatīvos iestāšanās nauda bijusi 25, 50 vai
pat 200 lati, ko var izskaidrot ar vēlmi apgrūtināt jaunu biedru iestāšanos. Šāda vēlme
neatbilst klasiskajam kooperācijas garam, tāpēc notika asas debates par iestāšanās naudas
apmēra ierobežošanu, lai novērstu slēgtu organizāciju veidošanos. Galvenā motivācija
iestāšanās naudas iekasēšanai ir organizēšanas un dibināšanas izdevumu segšana, lai
pirmajā gadā, kad organizācijas ieņēmumi nav lieli, izdevumi nebūtu jāatvelk no paju
kapitāla.
Speciālie kapitāli uzkrāti visdažādākajiem mērķiem: nekustāmā īpašuma iegādei,
amortizācijai, inventāra iegādes fondam, varbūtēju zaudējumu segšanai, kooperācijas
darbinieku palīdzības fondam, kulturālo mērķu fondam, palīdzības un bēru fondam,
speciālam rezerves kapitālam, kooperācijas veicināšanas fondam, jubilejas fondam,
noguldījumu prēmiju fondam, starpniecības un tirdzniecības fondam, tautas namu
fondam, dividendu fondam, īpašumu pārvērtēšanas fondam, kursu starpības fondam,
pagasta nespējnieku kopgaldam u.c.
Līdz 1935. gadam kopējais paju kapitāls Latvijas kredītkooperatīvos sasniedzis
14 495 455, rezerves kapitāls – 2 817 653, bet speciālie kapitāli un fondi – 3 731 983
latus. Kopā šos līdzekļus (paju, rezerves un speciālos kapitālus) sauca par pašu kapitālu.
Tādējādi uz 1935. gada 1. janvāri kopējais Latvijas kredītkooperatīvu pašu kapitāls bija
6 564 131 latu liels. Izdalot uz vienu biedru, tas pieauga no 10 latiem 1923. gadā līdz 104
latiem 1935. gadā (laukos pieaugums attiecīgi no 4 līdz 89 latiem, pilsētās – no 22 līdz
130 latiem); savukārt izdalot uz vienu sabiedrību – no 3 571 līdz 34 054 latiem (laukos
šie skaitļi bija attiecīgi 1 120 un 31 293, pilsētās – 10 091 un 38 036 lati).
Noguldījumi un aizņēmumi
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Kā aizņēmēju organizācijām kredītkooperatīviem nepieciešams pēc iespējas
piesaistīt svešus līdzekļus: pirmkārt, noguldījumus, otrkārt, ja ar tiem nepietiek, tad arī
aizņēmumus. Noguldījumu piesaiste, salīdzinot ar pirmskara periodu, Latvijā kļuva
vieglāka, jo tika atļauta tekošo kontu atvēršana. Tas deva labus rezultātus, par ko liecina
noguldījumu kopsumma un struktūra uz 1935. gada 1. janvāri:
Termiņa noguldījumi –
7 014 958 lati;
Beztermiņa noguldījumi – 16 335 672 lati;
Tekošie konti –
9 183 098 lati.
Kopumā noguldījumu apjoms Latvijas kredītkooperatīvos pieauga no 206 267
latiem 1920. gadā līdz 32 533 728 latiem 1935. gadā, bet noguldījumu īpatsvars kopējā
bilancē attiecīgi samazinājās no 72,80 līdz 31,88%. Noguldījumu piesaisti lielā mērā
ietekmēja valsts finanšu politika. Nopietns konkurents noguldījumu piesaistē bija valstij
piederošās pasta krājkases, kuras darbojās katru dienu, baudīja valsts garantijas un par
beztermiņa noguldījumiem maksāja 4% gadā. Grūtības kredītkooperatīviem radīja
Latvijas bankas noteiktās augstākās aizdevumu procentu likmes, kas ierobežoja par
noguldījumiem izmaksājamos procentus.
Salīdzinot ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, Latvijas kredītkooperatīviem bija
visneizdevīgākais stāvoklis noguldījumu piesaistes jomā, taču vislabākās iespējas saņemt
aizņēmumus, kurus dāsni piedāvāja gan Latvijas Banka, gan Tautas banka un citi
iestādījumi. 1935. gadā iespēju aizņemties bija izmantojuši 507 no 618
kredītkooperatīviem, un tikai 111 jeb 18% no kopskaita nebija aizņēmušies. 91,2%
aizņēmumu summas bija nākusi no Latvijas Bankas, 3,1% – no Tautas bankas un 5,7% –
no citiem avotiem. Šādas iespējas noveda pie negatīvām tendencēm: dažviet krājaizdevu
sabiedrības dibināja ar vienīgo mērķi – saņemt Latvijas Bankas aizdevumu. Dažiem
tādiem kredītkooperatīviem noguldījumu nebija nemaz. Aizņēmumu kopsumma Latvijas
kredītkooperatīvos pieauga no 24 537 latiem 1920. gadā līdz 43 906 004 latiem 1935.
gadā, bet aizņēmumu īpatsvars bilancē – no 8,66 līdz attiecīgi 43,01%.
Otra ēnas puses Latvijas Bankas aizdevumiem bija noteikums, ka tie tiek izsniegti
pret īstermiņa vekseļiem. Līdz ar to arī kredītkooperatīvi, ja tie gribēja izmantot LB
aizdevumus, bija spiesti rediskontēt savu biedru vekseļus vai tos pārķīlāt, kas bija
darbietilpīgs un arī dārgs process.
Aizdevumi
Galvenais kredītkooperatīvu mērķis ir izsniegt aizdevumus saviem biedriem.
Kreditēšana atspoguļojas bilances aktīvā. Mūsu apskatāmajā periodā aizdevumu
kopsumma uz attiecīgā gada 1. janvāri bija šāda.
Gadi
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

Summa (Ls)
161 475
492 575
968 299
2 536 956
10 795 659
31 787 221
51 940 646
61 586 288

(%) no kopbilances
57,00
59,86
57,32
72,64
84,20
86,84
87,53
85,29
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68 138 256
72 722 745
85 349 651
94 177 798
85 652 406
82 185 057
80 593 707
77 539 680

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

82,97
83,34
83,82
83,40
84,14
81,15
79,53
75,96

Tabulā pēc 1931. gada labi redzams pasaules saimnieciskās depresijas iespaids, lai
gan jāatzīst, ka Latvijas kredītkooperatīvi krīzi spēja pārvarēt salīdzinoši labi. Ja ņem
vērā, ka Latvijas kredītkooperatīvi, atšķirībā no vairākām rietumvalstīm, neveica
komisijas un preču apgādes operācijas, aizdevumos ieguldīto līdzekļu īpatsvars tajos bija
ļoti liels. Aizdevumu kopsumma 1935. gadā (77,5 milj.) vairāk nekā divas reizes
pārsniedza Lietuvā (31,5 milj.) un Igaunijā (38,7 milj.) izsniegtos kooperatīvos kredītus,
kopā ņemot. Vidēji uz vienu kredītkooperatīvu 1935. gadā Latvijā izsniedza aizdevumus
par 125 460, Igaunijā – 161 242, Lietuvā – par 82 316 latiem.
1935. gada sākumā no visiem izsniegtajiem KS aizdevumiem 48, 61 miljonu
pārvaldīja lauku kredītkooperatīvi un 28,92 miljonus latu – pilsētu kredītkooperatīvi.
Procentuāli no bilances aizdevumu īpatsvars lauku sabiedrībās bija 81,2, bet pilsētu
sabiedrībās – 68,4%.
Kā aizdevumi sadalījās starp dažādām uzņēmēju grupām? 1935. gada sākumā aina
bija šāda.
Uzņēmēju kategorija
Tirgotājiem
Rūpniekiem
Lauksaimniekiem
Amatniekiem
Namīpašniekiem
Intelektuālā un fiziskā
darba strādniekiem
Organizācijām
Pārējiem

Summa (Ls)
6 138 643
3 577 008
42 384 170
2 768 833
9 820 243

%%
7,8
4,6
54,3
3,5
12,6

9 889 915
2 522 592
1 000 125

12,7
3,2
1,3

Ja kredītus sadala pēc nodrošinājuma veidiem, aina 1935. gada 1. janvārī bija šāda.
Nodrošinājums
Pret galviniekiem un
personīgu uzticību
Pret nekustāmu īpašumu
Pret saimniecības
inventāru un darba rīkiem
Pret labību u.c. lauksaimn.
ražojumiem
Pret precēm un preču

Aizdevumu skaits

Aizdevumu summa (Ls)

146 375
3 422

45 588 847
6 324 387

1 052

529 002

120

43 042
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dokumentiem
Pret vērtspapīriem un
citām ķīlām
Diskontēti vekseļi
Kopā

33

8 034

4 428
40 246
195 676

3 479 463
21 561 896
77 534 671

Pēc tabulas datiem varam spriest, ka pagājušā gadsimta 30. gados Latvijas
kredītkooperatīvi visbiežāk ir uzticējušies cilvēkiem – vai nu pašiem aizņēmējiem vai
viņu galviniekiem. Vekseļu diskontēšana, kas nav piemērota KS darba īpatnībām, bija
Latvijas Bankas diktēts noteikums, ja kredītkooperatīvs no tās aizņēmās līdzekļus. Tikai
trešajā vietā par aizņēmuma nodrošinājumu kalpoja nekustāmais īpašums.
Latvijas Banka, kas bija arī emisijas banka, varēja operēt tikai ar vekseļiem.
Vekseļus ar pilsētas adresēm tā diskontēja ne vairāk kā uz 3 mēnešiem, bet ar lauku
adresēm – līdz 6 mēnešiem. Lauksaimnieku vekseļus, ja tie saņemti par
Lauksaimniecības kreditēšanas fonda aizdevumiem, diskontēja līdz 9 mēnešiem. Parāda
nemaksāšanas gadījumā vekseļu piedzīšana bija vieglāka nekā parāda piedzīšana pret
parādzīmēm, jo pēc kara tika atceltas kredītkooperatīvu tiesības piedzīt parādzīmes
administratīvā kārtā. Bez tam, pēc mainītajiem noteikumiem, parādzīmes vairs nebaudīja
nekādus zīmognodevas atvieglojumus, salīdzinot ar vekseļiem. Galvojumiem pret
parādzīmēm, kas bija ierasti pirms kara, Latvijas laikā tā arī netika ieviesta vienota
tiesiskā kārtība, tāpēc parādzīmes kā nodrošinājums tika izmantotas visai maz.
Diskonta operācijas, šā jēdziena patiesajā nozīmē, tika praktizētas visai reti, jo starp
vekseļa devēju un žirantu reti kad pastāvēja parāda attiecības. Runa bija par galvojumu
žiro vai t.s. draudzības vekseļiem. Aizdevumiem pret galviniekiem un uz personīgo
uzticību pamatā bija kredītkooperatīvam aizņēmēja izdots vekselis ar diviem
ekspromisoriskiem galviniekiem. Maz bija sastopami aizdevumi pret obligācijām un
citām rokas ķīlām, jo obligāciju izgatavošanas izdevumi un nodevas bija nesamērīgi
lielas, kā arī bija apgrūtināta pārķīlāšana. Pirms kara kredītkooperatīvos, ja neskaita Rīgu,
ap 70% aizdevumu bija nodrošināti ar nekustāmiem īpašumiem, 5% – ar vērtspapīriem
un aptuveni 25% – ar ne mazāk kā divu personu galvojumiem.
Aizdevumu procentu likmes līdz 30. gadiem tika vairākkārt grozītas un ar likumu
samazinātas, līdz tās daudzos gadījumos bija mazākas nekā pirms kara (vidēji gan par 1%
austākas). Zināms, ka 1912. gadā par aizdevumiem 69% kredītkooperatīvu aprēķināja 7%
gadā, 16% – 8% gadā, 11% – 9% un 7% sabiedrību – 10%. 1935. gadā aizdevumu
procentus likmes dažādās sabiedrībās bija šādas.
KS skaits
7
1
33
5
42
31
467
8
3

(%) no kopskaita
1,1
0,2
5,3
0,8
6,8
5,0
75,6
1,3
0,5

Kredīta gada likme (%)
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
bezprocentu
bezprocentu
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21

3,4

nav zināma

Tātad lielāko kredītu daļu krājaizdevu sabiedrības 1935. gadā izsniedza ar valstī ar
likumu augstāko pieļaujamo likmi – 8% (pirms kara augstākā pieļaujamā kredīta likme
bijusi 12%, taču kredītkooperatīvi reti to izmantoja). Organizācijas, kuras izsniedza
bezprocentu kredītus, bija uz kooperatīvā likuma pamata dibinātās ebreju savstarpējās
palīdzības kases, kas pastāvēja pie sinagogām.
Kredīta maksimālais lielums pirms kara tika stingri noteikts normālstatūtos,
Latvijas laikā šajā ziņā valdīja lielāka brīvība – apjomu noteica biedru pilnsapulce. Tas
tāpēc, ka sabiedrību vajadzības un iespējas dažādos Latvijas reģionos un nozarēs bija
atšķirīgas. Ar statūtiem noteikts tikai, ka augstākā kredīta norma vienam biedram nedrīkst
pārsniegt 1/7 no sabiedrības paju un rezerves kapitālu kopsummas. Bez tam aizdevumus
krājaizdevu sabiedrības varēja izsniegt tikai saviem biedriem un ar nosacījumu, ka tie tiks
izmantoti uzņēmēja uzrādītajam mērķim. Aizdevuma mērķa saskaņu ar sabiedrības
vispārējiem uzdevumiem noteica valde. Ja biedrs aizņēmumu izmantoja citiem mērķiem,
valdei bija tiesības pieprasīt aizdevuma atmaksu arī pirms termiņa.
Aizdevumu termiņi, salīdzinot ar pirmskara periodu, bija kļuvuši lielāki. Īstermiņa
kredītus varēja izsniegt līdz 18 mēnešiem, bet ilgtermiņa – līdz 10 gadiem. Praksē ne
vienmēr iespējams stingri ievērot statūtu normas aizdevumu mērķu un termiņu ziņā, taču
kredītkooperatīvi iespēju robežās centās pie šīm normām un principiem pieturēties.
Bez aizdevumiem krājaizdevu sabiedrībām 30. gados bija vēl citi aktīvi. Vispirms
jāmin sabiedrības kase un tekošie rēķini citās kredītiestādēs, kuri kopā veidoja t.s. kases
rezervi, kuras uzdevums bija sabiedrības operāciju normālas gaitas nodrošināšana. 1935.
gada sākumā kredītkooperatīvu kasēs kopumā bija 1,44% no bilances, bet citās
kredītiestādēs noguldīts 4,31% no bilances. Parasti tekošais konts tika atvērts Latvijas
Bankā, Pasta krājkasē vai Latvijas Tautas bankā. Iestādes izvēle bija brīva, izejot no
konkrētiem apstākļiem un ērtības. Pēc sākotnējās ieceres, Latvijas Tautas bankai, kas
kalpoja kā kooperatīvu centrālā savienība, bija mērķis savākt visus brīvos
kredītkooperatīvu līdzekļus un tos izmantot KS interesēs, jo Tautas banka varēja maksāt
augstākus procentus nekā valsts bankas. Praksē brīvie līdzekļi tikai nosacīti bija brīvi, jo
bija nepieciešami tekošo operāciju vajadzībām. Tāpēc parasti tos noguldīja vai nu
Latvijas Bankas vietējā nodaļā vai Pasta krājkasē. Tautas bankā nonāca tikai tās summas,
kas nepieciešamas tekošo operāciju veikšanai ar pašu Tautas banku, vai arī uz ilgāku
laiku brīvās summas.
Kredītkooperatīvu rīcībā 30. gados arvien vairāk nonāca dažādi vērtspapīri. Tās
varēja būt Tautas bankas akcijas, Rīgas Hipotēku biedrības un Valsts Zemes bankas ķīlu
zīmes. Pārsvarā – pēdējās. Vērtspapīru daudzuma pieaugums 30. gadu vidū izskaidrojams
ar likumu “Par parādu piespiedu pārjaunošanu”, pēc kura kredītkooperatīvu biedri savus
parādus varēja atmaksāt ar Zemes bankas ķīlu zīmēm.
Vēl no aktīviem jāmin KS īpašumi. Īpašumu konts ietver KS piederošos
nekustāmos īpašumus un inventāru. Lielāko summu deva īpašumi, kuru vērtība 1935.
gadā bija 6, 95 miljoni latu.
Peļņa un zaudējumi
Kredītkooperatīvu kopējo peļņu un zaudējumus apskatāmajā periodā atspoguļo
nākamā tabula.
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Gadi

Peļņa (Ls)

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

98 526
272 681
681 404
1 024 407
965 717
823 881
967 407
1 072 407
1 267 744
859 231
630 098
647 644
642 104

% no
kopbilances
2,82
2,12
1,86
1,73
1,39
1,00
1,11
1,05
4,12
0,84
0,62
0,64
0,63

Zaudējumi
6 404
5 919
5 657
41 552
79 564
710 047
243 515
198 591
439 916
292 059
730 156
826 126
741 843

% no
kopbilances
0,18
0,05
0,01
0,07
0,11
0,86
0,28
0,19
0,39
0,28
0,72
0,80
0,72

Lai gan peļņu guvušo kredītkooperatīvu skaits allaž bijis lielāks nekā zaudējumus
cietušo skaits, tomēr darbība ar zaudējumiem daudziem bija nepatīkama realitāte, jo pēc
statūtiem zaudējumi bija jāsedz ar biedru iemaksām (norma par biedru papildu atbildību),
kas dažos gados bija visai iespaidīgas. Lielās depresijas iespaidā kopējā zaudējumu
summa sāka pārsniegt peļņas jeb tīrā atlikuma summu. Par galveno zaudējumu cēloni
speciālisti uzskatīja ierobežoto kredītkooperatīvu patstāvību, kas daudzos gadījumos
neļāva patstāvīgi noteikt procentu likmes par aktīva un pasīva operācijām. Kredīta tirgū
Latvijas laikā pārliecinoši dominēja valsts bankas, kā arī pastāvēja aktīva valsts
iejaukšanās politika kredītu normēšanā. Sabiedrības, kuras izmantoja Latvijas Bankas
aizņēmumus, bija spiestas ievērot LB noteikto augstāko kredītu likmi, kurai parasti bija
tendence palētināt kredītresursus, ierobežojot t.s. starpprocentu. Lai sacenstos ar bankām,
kredītkooperatīvi bija spiesti par noguldījumiem maksāt augstāku likmi, piemēram, 1934.
gadā vairākas KS par noguldījumiem maksāja tikpat, cik ņēma par aizdevumiem. 1935.
gadā par termiņa noguldījumiem KS maksāja 7% gadā. Jo tikpat maksāja lielās
tirdzniecības bankas un valsts par tās garantētajiem vērtspapīriem, kuru augļi, starp citu,
bija atbrīvoti no nodokļiem. Privāto banku aizdevumi bija ar augstāku augļu likmi. Tomēr
šim apstāklim bija arī pozitīva nozīme: valsts politikas iespaidā sīkkredīta ņēmēji varēja
baudīt lētākus kredītresursus.
Latvijas Bankas līdzekļi no Saimnieciskās dzīves atjaunošanas fonda
kredītkooperatīviem izmaksāja tikai 3%, bet ar noteikumu, ka par to aizdošanu saviem
biedriem KS drīkst prasīt tikai 5%. Vēl jāmin sīkkredīta iestādēm nepiemērotais
kreditēšanas veids – aizdevumi pret vekseļiem un rediskonts, kas sadārdzināja
darbvedību, bet uz ko spieda LB noteikumi. Tas kopumā tad arī bija galvenais
sistemātisku zaudējumu cēlonis daudziem kredītkooperatīviem.
Pie blakus iemesliem, kas noveda pie zaudējumiem, jāpieskaita saimnieciskā
depresija, kas daudzus uzņēmējus noveda pie bankrota un līdz ar to sagādāja grūtības arī
kredītiestādēm, kā arī dažu organizāciju vadības nolaidība vai ļaunprātība. Tomēr
kopumā kredītkooperatīvi šajā grūtajā periodā ir saimniekojuši labāk nekā lielās akciju
bankas. Akciju banku glābšanai (sanācijai) valsts caur jaundibināto Kredītbanku iztērēja
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4 miljonus latu. Ja ņem vērā, ka privātām akciju bankām bija lielāka rīcības brīvība un tās
vadīja profesionālākie speciālisti, tad tas runā par labu krājaizdevu sabiedrībām.
Vairāki kredīta tirgus pētnieki, t.sk. arī monumentālā darba „Latvijas saimniecības
vēsture” autors A. Aizsilnieks, atzīstot un slavinot kredītkooperatīvu veikumu, asi kritizē
tā laika valsts un Latvijas Bankas politiku. Jā, valsts aizbildniecība ir runga ar diviem
galiem, kas var izrādīties apgrūtinoša un pat pavisam nepatīkama. Tomēr jāsaprot, ka bez
valsts iejaukšanās un aktīvā atbalsta tādi kredītkooperatīvu panākumi un darbības
uzplaukums nebūtu iespējams. Drīzāk jau kritizējama pārlieku liela un neelastīga valsts
iejaukšanās, kas līdz ar labumiem nes arī neērtības un saimnieciskās dzīves
izkropļojumus. Otra galējība būtu pilnīgi brīvu kredītkooperatīvu nīkuļošana bez jelkāda
valsts atbalsta un bez iedziļināšanās (pieņemot likumus) kredītkooperatīvu darbības
īpatnībās. Pasaulē netrūkst piemēru tam, kā nelabvēlīgas valsts attieksmes gadījumā
visnotaļ noderīgā KS kustība tā arī nespēj iesakņoties saimnieciskajā un sociālajā dzīvē.
2.4.2.3. Neīstenotās ieceres
Apskatot kredītkooperācijas kustību Pirmās Latvijas republikas periodā, jāmin arī
vairākas neīstenotās vai neveiksmīgās ieceres.
Pēc I pasaules kara, kad Latvijas tautsaimniecība bija pilnīgi izpostīta, nebija vēl
izveidoti jaunās valsts tiesiskie pamati, kā arī nebija sakārtots īpašuma jautājums,
Latvijas Tautas bankas instruktoru nodaļā radās ideja par aizdevumu nodrošināšanu ar
lauksaimniecības inventāra un labības ieķīlāšanu. Tajā laikā lauksaimniecības inventārs
un lauksaimniecības ražojumi bija ļoti dārgi un bija katras saimniecības galvenā vērtība.
Radās doma šīs vērtības izmantot kā aizdevumu nodrošinājumu, atstājot tās pašu
aizņēmēju atbildīgā glabāšanā. Zināma pieredze šajā jomā bija, jo pirms kara
normālstatūti ļāva izsniegt aizdevumus amatniekiem, ieķīlājot viņu instrumentus. Arī
bankas izsniedza aizdevumus tirgotājiem, ieķīlājot viņu preci. Bija tikai jānokārto ķīlu
glabāšanas jautājums, jo spēkā esošie civillikumi par rokas ķīlu neatzina tādas ķīlas, kas
palika paša parādnieka pārvaldīšanā.
Šo ieceri pārsprieda un vienbalsīgi atbalstīja arī Kredītkooperatīvu pārstāvju
kongress. Arī Latvijas Bankas vadība šādu kreditēšanu atzina par lietderīgu un jau sāka
izsniegt kredītkooperatīviem kredītus pret rokas ķīlu, t.i., ķīlu dokumentu pārķīlāšanu.
Taču drīz atklājās, ka šo LB labvēlību sāk izmantot ļaunprātīgi. Cenšoties par katru cenu
sagādāt kredītresursus, vietējās krājaizdevu sabiedrības sāka sastādīt fiktīvus vai
nepārbaudītus inventāra un labības ieķīlāšanas aktus. KS darbinieki sāka izsniegt
aizdevumus bez jebkāda nodrošinājuma un tikai pēc tam Latvijas bankas kredīta
iegūšanai gatavoja ieķīlāšanas dokumentus. Ja nebūtu saimnieciskās depresijas, varbūt uz
goda vārda izsniegtie aizdevumi būtu ar laiku atmaksāti, bet reālajā dzīvē šī iecere nesa
zaudējumus. Latvijas Banka savas prasības pret kredītkooperatīviem nezaudēja, bet
zaudēja paši kredītkooperatīvi, kas bija nekritiski uzticējušies savu biedru godīgumam.
Rezultātā tika kompromitēta pati ideja, lai gan citās valstīs šāds aizdevuma
nodrošinājums darbojas sekmīgi.
Par vēl vienu KS kustības lielo neveiksmi var uzskatīt nespēju apvienoties vienā
lielā un efektīvā centrālajā organizācijā. Jau pirms kara kustības aktīvisti bija nonākuši
pie stingras apņēmības panākt centrālās organizācijas dibināšanu, kas KS darbiniekiem
sniegtu gan organizatorisko, gan finansiālo palīdzību. Tā kā Krievijas likumi to liedza,
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centieni radīt kooperācijas finansiālo centru atsākās tikai neatkarīgajā Latvijā. Ja tas būtu
izdevies, varbūt kredītkooperatīvi nebūtu nonākuši tik lielā atkarībā no Latvijas Bankas.
Pirmajos neatkarības gados vienīgā latviešu kooperācijas centrālā organizācija bija
Centrālā savienība „Konzums”, kas vienlaikus ar tirdzniecības organizēšanas
jautājumiem pievērsās arī kooperācijas organizēšanas uzdevumiem. „Konzuma”
kopdarbības nodaļa kļuva par Latvijas kooperācijas sistēmas idejisko centru. Tā
izstrādāja Latvijas Tautas bankas statūtu projektu un organizēja pirmo vispārējo Latvijas
kooperatīvu pārstāvju kongresu, kas savukārt pieņēma lēmumu par kooperatīvu
centrālbankas dibināšanu, noteica tās galvenos uzbūves principus, tālāku organizēšanu
uzticot kongresā dibinātajai Latvijas kooperatīvu kongresu padomei. Tādējādi sāka
īstenoties jau 1904. gadā Kurzemes KS apspriedē iecerētais sapnis – dibināt savienību,
kuras mērķi būtu: 1) saskaņot darbību un novērst šķēršļus attīstībai; 2) nokārtot revīziju
jautājumu. Bez tam bija nepieciešama iestāde kredītkooperatīvu brīvo līdzekļu
novietošanai. Dažas lauku sabiedrības savus brīvos līdzekļus noguldīja Rīgas latviešu
kredīta organizācijās, citas ieguldīja kaimiņapgabalu krājaizdevu sabiedrībās, vēl citas –
iegādājās „Konzuma” akcijas vai noguldīja uz procentiem, taču vienotas centrālās
organizācijas, kas rūpētos tieši par kooperatīvu interesēm, nebija. Pārējais bija tikai
pagaidu pasākumi, kas neatrisināja galveno problēmu.
Pirms kara kredītkooperatīvi izjuta organizatoriskās palīdzības trūkumu. Latvijas
un Igaunijas teritoriju apkalpoja tikai divi sīkkredīta inspektori; viņi pat gribēdami
nespētu palīdzēt, turklāt tas nebija viņu uzdevums. Pēc kara valdīja liels trūkums, tāpēc
tika nolemts dibināt nevis kredītkooperatīvu savienību, bet vienotu visu kooperācijas
veidu, biedrību un pašvaldību centrālo kredīta iestādi ar nosaukumu Latvijas Tautas
banka. Dibinātāji aicināja šajā organizācijā apvienoties visas biedrības, neatkarīgi no to
dalībnieku nacionālā, sociālā sastāva vai politiskām simpātijām. Lai Tautas banka varētu
veikt visus kredītiestādes uzdevumus, projekta autori nolēma to veidot kā akciju
sabiedrību. Tomēr tieši šis visnotaļ saprātīgais priekšlikums izraisīja asas domstarpības
Kooperatīvu pārstāvju kongresā. Kreisi noskaņotie Rīgas strādnieku kooperatīvu pārstāvji
iebilda, ka akciju sabiedrība, kā kapitālistiska uzņēmuma forma, kooperatīvu
centrālbankai nav piemērota. Ar balsu vairākumu kongress atbalstīja projekta autoru
ideju par akciju sabiedrību, bet līdz ar to kustībā bija sākusies šķelšanās un
sadrumstalošanās.
Organizāciju atsaucība dibināmajai centrālbankai bija liela, dibināšanas aktu 1920.
gada 29. martā parakstīja astoņas lielākās kooperatīvās organizācijas. 1. decembrī Tautas
banka sāka darbību ar 5 miljonu tā laika rubļu akciju kapitālu. Līdz bankas atklāšanai tai
bija pievienojušās 429 organizācijas, no tām 205 kooperatīvi, 66 biedrības un 158
pašvaldības. Vēlāk bankas darbībā iesaistījās arī minētie Rīgas strādnieku kooperatīvi.
Tomēr Tautas banka nekļuva par apvienību visiem Latvijas kredītkooperatīviem, jo
lielākā krājaizdevu sabiedrību daļa dibinājās dažus gadus vēlāk, kad bija sākusies
dalīšanās pēc nacionālām, sociālām un politiskām pazīmēm.
1922. gadā vācu krājaizdevu sabiedrības nodibināja Latvijas Vācu kooperatīvo
sabiedrību revīzijas savienību, kas par savu mērķi izvirzīja „apvienot dažādas viņas
saimniecisku interešu sfērā ietilpstošas Latvijas apvienības, biedrības un savienības ar
kooperatīvu sabiedrību raksturu, tās pabalstot un sekmējot viņu darbību visās
sabiedriskās un saimnieciskās darīšanās”. Līdz 1935. gadam šī savienība apvienoja 21
kredītkooperatīvu un 11 dažādu veidu kooperatīvus. Šai savienībai bija tikai idejiskas un
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organizatoriskas funkcijas, bet par finansiālo centru izveidojās Vācu Centrālās
sabiedrības kase. Tā uzturēja sakarus ar Vāciju un tai bija pieejami Vācijas kredīti.
Ar līdzīgiem principiem un mērķiem ebreju kredītkooperatīvi 1924. gadā
nodibināja savu idejisko centru – „Žīdu kredītkooperatīvu savienību”. Praktiskajā dzīvē šī
savienība kalpoja kā revidējošs centrs un pasaules ebreju palīdzības organizācijas
„Foundation” uzticības persona. Arī šī savienība saņēma finansiālu palīdzību no
ārvalstīm. Līdz 1935. gadam savienība apvienoja 23 ebreju kredītkooperatīvus. Par ebreju
KS saimniecisko centru izveidojās Pirmā Rīgas amatnieku un sīkrūpnieku krājaizdevu
sabiedrība. Vienlaikus ebreju kredītkooperatīvi bija pievienojušies Latvijas Kooperatīvu
kongresu padomei. Daži ebreju, vācu un krievu kredītkooperatīvi bija arī Tautas bankas
dalībnieki.
Arī krievu kredītkooperatīvi gribēja veidot savu savienību, bet šis nodoms
neīstenojās. Pirmkārt, krievu kredītkooperatīvu skaits nebija liels un to vairums darbojās
Latgalē, kur bez krieviem bija apvienojušies arī citu tautību pārstāvji. Sākotnēji krievu
kredītkooperatīvi pievienojās Tautas bankai.
1924. gadā kreisi noskaņoto strādnieku kooperatīvu iespaidā sākās šķelšanās. 12
Latgales sabiedrības dibināja Latgales kredītkooperatīvu savienību, taču tās darbība bija
nesekmīga, tāpēc pēc 11 gadu darbības savienība likvidējās.
Sociālistiskā novirziena kooperatīvi 1924. gadā Rīgā nodibināja Latvijas
Kredītkooperatīvu savienību, kuras mērķis bija apvienot radniecīga virziena
organizācijas. Šis nodoms zināmā mērā īstenojās, lai gan vairākas savienības vienlaikus
palika arī par Tautas bankas dalībniecēm. Latvijas Kredītkooperatīvu savienības
idejiskais pamatojums lasāms žurnāla „Kooperators” pirmajā numurā:
„Protams, kā visās zemēs, arī pie mums Latvijā kooperācija nav sociāli
viengabalaina un idejiski nedalīta kustība. Saistīta ar dažādām sabiedriskisaimnieciskām aprindām, mūsu kooperācija nes sevī šo aprindu sociālo jūtoņu un
centienus, atspoguļojot viņu ideju pasauli un apzinīgi vai neapzinīgi pauž arī šo aprindu
saimnieciskās intereses. [..] No vienas puses, konservatīvā lauksaimniecības kooperācija
ar savām centrālām savienībām – „Konzums”, Tautas banka u.c. – grib uzstāties visas
kooperācijas vārdā un par vari padot savai vadībai pilsētu patērētāju un
kredītkooperāciju, uzspiežot arī pēdējām savu agrāro interešu politiku; no otras puses, šī
pilsētu kooperācija, vadīta galvenā kārtā no strādniecības elementiem kopā ar lauku
progresīvām sīkzemnieku apvienībām, tiecas pēc zināmas pašnoteikšanās, pēc saviem
pastāvīgiem saimnieciskiem un idejiskiem centriem[..].”
Tas nebija pirmais sociālistu mēģinājums iet savu ceļu. Jau Tautas bankas
dibināšanas laikā Latvijas Strādnieku kooperatīvu savienība mēģināja reģistrēt savu
kredīta centrāli – Kooperatīvā kredīta savienību „Darba kredīts”, tomēr apgabaltiesa
reģistrāciju noraidīja.
Veidojot savus idejiskos un saimnieciskos kooperatīvu centrus, sociālistiski
noskaņotās organizācijas arī uz vietām, blakus vispārējām kooperatīvā kredīta
organizācijām centās veidot savējās. Šim nolūkam tika izstrādāti „progresīvo
kredītkooperatīvu parauga statūti” un aktīvi propagandēta to izmantošana. Lai uzsvērtu
atšķirību, šo organizāciju nosaukumā blakus vietas nosaukumam pielika vārdu „Spēks”.
Līdz 1935. gadam Latvijas Kredītkooperatīvu savienība apvienoja 66 organizācijas, no
kurām 58 bija krājaizdevu sabiedrības, 7 – patērētāju biedrības un viena patērētāju
kooperatīvu savienība.
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Tā kooperatīvu kustība Pirmajā Latvijas Republikā sadrumstalojās pēc nacionālām
un politiskām pazīmēm, meklējot savu īpašo labumu un neticot kopējā labuma
iespējamībai. Vai tā bija neticība jaunajai Latvijas valstij, kas pēc nepilniem 20 gadiem
īstenojās visdrūmākajā izpildījumā?
1927. gadā tika pieņemts likums “Par kooperatīvu obligātām revīzijām”, kas,
paredzot ārējās revīzijas, ļāva kooperatīviem dibināt speciālas revīziju savienības. Šī
pārlieku liberālā valdības nostāja izraisīja jaunu šķelšanos un dalīšanos. Tajā pašā gadā
Daugavpilī nodibinājās Latgales Kooperatīvu revīziju savienība, bet Rīgā – Kooperatīvu
revīziju savienība. Latgales savienība nodibinājās tāpēc, ka Tieslietu ministrija nepiešķīra
revīzijas tiesības nīkuļojošajai Latgales Kredītkooperatīvu savienībai. Savukārt 24 Rīgas
kooperatīvi nevēlējās, lai tos revidētu kāda no agrāk dibinātajām kooperatīvu
organizācijām ar revīzijas tiesībām.
Piesliešanās tai vai citai obligātās revīzijas tiesības baudošai savienībai labi
raksturoja kooperatīvu idejisko noslāņošanos. Kad 1934. gada 29. maijā tika izdoti
noteikumi par kredītkooperatīvu darbības ierobežošanu un tieslietu ministrs visus
kooperatīvus pakļāva Kooperatīvu revīzijas padomei, kas bija valsts iestāde, atklājās šāda
aina.
Revīzijas iestāde
Latvijas Tautas banka
Latvijas Kredītkooperatīvu savienība
Latgales Kooperatīvu revīziju savienība
Kooperatīvu revīziju savienība
Latvijas vācu kooperatīvu sabiedrību
revīzijas savienība
Žīdu kredītkooperatīvu savienība

Tai pakļauto kooperatīvu skaits
484
80
8
32
24
48

Pēc revīzijas tiesību atņemšanas tūlīt likvidējās Latgales Kooperatīvu
revīziju savienība, Kooperatīvu revīziju savienība un Latvijas vācu kooperatīvu
sabiedrību revīzijas savienība. Žīdu kredītkooperatīvu savienība darbību turpināja,
pildot „Foundation” pilnvarotā funkcijas. Bet galvenais – kooperatīvi zaudēja
savu tiesisko patstāvību. Pat biedru pilnsapulces sasaukšanai bija nepieciešama
prefekta vai apriņķa priekšnieka atļauja. Kredītkooperatīvu revīzijas padomei un
tās priekšsēdētājam tieslietu ministram bija tiesības atcelt katru KS vadības
locekli, ielikt viņa vietā citu, iecelt organizācijās savus pilnvarotos.
Secinājumi varētu būt šādi: 1) pārspīlētai liberalizācijai seko piespiedu
centralizācija; 2) piespiedu pasākumu nebūtu, ja kooperatīvi paši būtu apzinājušies
vienotas centrālās savienības un obligāto revīziju nepieciešamību; 3) nogrupēšanās pēc
politiskām vai nacionālām pazīmēm nedod labus rezultātus.
2.4.3. Piensaimnieku sabiedrības
Pēc valsts neatkarības iegūšanas un it sevišķi, sākot no 1923. gada, sākās strauja
piensaimnieku sabiedrību attīstība, ko daļēji noteica izdevīgie piena produktu pārdošanas
noteikumi starptautiskajā tirgū. Tāpat sabiedrības turpināja veikt citus blakus uzdevumus
savu biedru labā. Tie bija mākslīgo mēslu un spēkbarības piegāde, preču apgādes veikalu
dibināšana, olu savāktuves u.c. No 1927. gada pienotavu skaits samazinājās, mazās
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pienotavas pievienojot lielākajām, kā arī ierīkojot krejotavas vai krejošanas punktus.
Veidojās sistēma, kuras ietvaros katrai piensaimnieku biedrībai piederēja viena centrālā
pienotava, bet pienotavas apkalpotajā teritorijā darbojās vairākas krejotavas. Sabiedrība
zemnieku piegādāto pienu pārstrādāja galvenokārt sviestā un citos produktos. No pārdotā
sviesta vērtības atskaitīja pārstrādes un komerciālos izdevumus, bet atlikumu izmaksāja
piena piegādātājiem. Raksturīgi, ka piens tika pieņemts ne vien no biedriem, bet arī
pārējiem lauksaimniekiem, tāpēc piegādātāju skaits bija daudz lielāks nekā biedru skaits
un ar laiku šī starpība palielinājās: 1934. gadā biedru īpatsvars bija 38%, bet 1939. gadā –
vairs tikai 30%. Tātad arī pienotavu gadījumā nebija veltīta pienācīga uzmanība
iespējami lielāka biedru skaita piesaistīšanai, kas palielinātu kopmoderniecību iespējas.
Bez kopmoderniecībām Latvijā pastāvēja arī privātas pienotavas, taču to ietekme un
īpatsvars ar laiku samazinājās. 1934. gadā bija palikušas tikai 40 privātas pienotavas. Par
otru būtisku trūkumu var uzskatīt atteikšanos no siera ražošanas, ar ko izcēlās
kopmoderniecības Rietumeiropas valstīs.
Par tehnisko progresu piena pārstrādes nozarē liecina sekojošā tabula, kas parāda
izmantojamo dzinējspēku.
Gadi

Rokas

Tvaika

Ūdens

Motora

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

230
267
220
138
109
74
39
33
15
11
10
6
3

62
78
118
182
213
236
248
249
257
246
245
243
227

2
2
2
2
2
2
-

7
8
49
96
112
118
119
120
103
88
71
61
48

Elektrība
s
7
10
13
11
11
13
13
16
15
16
13
14
14

Zirga

Kopā

11
2
20
20
18
12
11
5
3
1
1
2
2

319
367
422
449
265
455
450
423
393
362
340
326
294

Pēc sabiedriskā stāvokļa, piensaimnieku sabiedrībās apvienojušies gan saimnieki,
gan graudnieki, rentnieki, kalpi un amatnieki.
2.4.4. Lauksaimniecības biedrības
Pēc Pirmā pasaules kara lauksaimniecības biedrību skaits strauji pieauga. Ja līdz
1913. gadam darbojās 192 biedrības, no kurām liela daļa kara laikā savu darbību
pārtrauca, tad 1931. gadā bija reģistrēta jau 441 biedrība. Pēc valstiskās neatkarības
iegūšanas biedrības sadalījās divās grupās: 1) bezpeļņas organizācijās, kuru statūti
neparedzēja tirdzniecisku darbību; 2) kooperatīvajās lauksaimniecības biedrībās, kas
nodarbojās arī ar tirdzniecību. Kooperatīvo biedrību bija vairāk – ap 62% no kopskaita,
lai gan arī tās savu tirdzniecisko darbību pakāpeniski samazināja, jo zemnieku apgādi ar
lauksaimniecībai nepieciešamajām precēm arvien vairāk uzņēmās patērētāju biedrības un
citi tirdzniecības uzņēmumi.
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Lai pēckara trūkuma apstākļos praktiski palīdzētu jaunajām un vecajām zemnieku
saimniecībām, lauksaimniecības biedrības sāka organizēt mašīnu koplietošanas punktus –
kopumā 276 punktus, kas sastādīja aptuveni 40% no visu koplietošanas punktu skaita.
Pārējos 60% bija ierīkojušas mašīnu koplietošanas biedrības, piensaimnieku savienības,
patērētāju biedrības, mazsaimniecību veicināšanas, lopkopības pārraudzīšanas,
meliorācijas, dārzkopības, biškopības un citas biedrības, kuras pašas savulaik bija radušās
saistībā ar lauksaimniecības biedrībām, taču sākušas patstāvīgu darbību. Pavisam Latvijā
darbojās 725 mašīnu koplietošanas punkti: Vidzemē – 285, Zemgalē – 164, Kurzemē –
146 un Latgalē – 130. Tie nebija vienādi, jo mašīnu skaits un profils bija ārkārtīgi dažāds,
sākot no pāris lauksaimniecības mašīnām, līdz pāris desmitiem. Visvairāk pieprasītās bija
graudu tīrāmās un šķirojamās mašīnas, mākslīgo mēslu sējēji, graudu kodināšanas aparāti
un kartupeļu racēji.
Zemnieki apvienojās arī kopīgai piena vešanai uz pienotavu, ko parasti darīja ar
zirga pajūgu. Tas daudziem ietaupīja laiku un enerģiju. Daudzas lauksaimnieku biedrības
ierīkoja vaislas lopu stacijas. 1930. gadā darbojās 36 buļļu, 28 kuiļu, 9 ērzeļu un 4 teķu
stacijas. Vēl pie lauksaimniecības biedrībām sekmīgi darbojās koku audzētavas, labības
kaltes, ūdens un vēja dzirnavas, kaļķu cepļi, ķieģeļu un drenu izgatavošanas cepļi,
remontdarbnīcas, pienotavas, vaislas lopu audzētavas, dārzniecības, siltumnīcu
saimniecības, augļu žāvētavas, sulu spiestuves, lauksaimniecības mašīnu noliktavas, cūku
un linu pieņemšanas punkti, austuves, lopu svari, pārtikas veikali, bufetes un citi
uzņēmumi. Citas biedrības nomāja purvus, lai ražotu kūdras pakaišus, Turlavas biedrībai
bija savas merģeļa raktuves. Līdztekus saimnieciskai kopdarbībai turpinājās arī darbs
kultūras un izglītības jomā: lauksaimniecības skolu, bibliotēku un lasāmgaldu atvēršana,
literatūras izplatīšana, sapulču, priekšlasījumu un saviesīgu pasākumu organizēšana.
Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrību 1920. gadā pārdēvēja par Latvijas
lauksaimniecības centrālbiedrību (LLC), un tā ar vēl lielāku sparu turpināja pirms kara
iesākto darbību, vēl plašākā diapazonā un daudzveidībā. 1921. gadā ar LLC atbalstu
dibināja Piensaimnieku Centrālo savienību, 1924. gadā Kaucmindē atklāja mājturības
semināru, 1927. gadā – Priekuļu Lopkopības skolu, 1928. gadā – Latvijas
Lauksaimniecības ekonomikas institūtu ar cenu biroju un Lauksaimniecības Tautas
augstskolu. Izdeva žurnālu “Latvijas lauksaimnieks”, sāka izdot “Lauksaimniecības tirgus
ziņas” un gatavot mazpulku organizācijas dibināšanu. Tēzes par mazpulku organizācijas
dibināšanu pieņēma LLC rīkotā lauku jaunatnes konference 1929. gadā, un jau tā paša
gada 19. jūnijā LLC valde uzdeva tās loceklim J. Gulbītim sākt organizēšanas darbus.
Pirmais mazpulks dibinājās 1929. gada 8. novembrī pie Ezeres sešgadīgās skolas. To
vadīja skolotājs Roberts Kalniņš. Līdz 1940. gadam mazpulku kustība, kuras mērķis bija
audzināt jaunatni darbam, tēvzemes mīlestībai un pienākuma apziņai, apvienoja 1100
mazpulkus ar 44,2 tūkstošiem biedru.
LLC no valsts budžeta ik gadus saņēma 120 – 150 tūkstošus latu agronomiskai
palīdzībai un 8 – 10 tūkstošus latu kooperācijas veicināšanai. Bez LLC līdz 1933. gadam
darbojās arī Kurzemes Lauksaimniecības centrālbiedrība, bet no 1928. līdz 1936. gadam
– arī Zemgales Lauksaimniecības centrālbiedrība. Tātad bija tendence centrālbiedrību
darbu organizēt pēc novadu principa, lai gan LLC, kas sākotnēji darbojās galvenokārt
Vidzemē, bija vairāki plašāki uzdevumi, kā eksporta organizēšana, centrālo savienību
darbības pārzināšana un citu jautājumu kārtošana, kas pārsniedza novadu mērogus.
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Sevišķi liela vērība tika veltīta agronomiskai palīdzībai, kas veicināja vēl nebijušu ražības
kāpumu Latvijas lauksaimniecībā.
Lauksaimniecības biedrību darbība bija tik dinamiska un atbilstoša mainīgajiem
apstākļiem, ka visai īsā periodā piedzīvoja visai krasas pārmaiņas – te no vispārējām
biedrībām atdalījās specializētās (dārzkopības, biškopības, mājturības, kultūras
veicināšanas u.c.), te atkal specializētās biedrības apvienojās vispārējās lauksaimniecības
biedrībās. Taču biedrību pamatmērķi un principi palika iepriekšējie: lauksaimnieku
izglītošana, atbalstīšana, darba atvieglošana, ražības celšana, kopīga produkcijas
pārdošana un pārstrāde, kopīga saimniecībai nepieciešamo preču un tehnikas iepirkšana,
lauku dzīves labiekārtošana u.c.
Bez priekšlasījumiem, kursiem, grāmatu izplatīšanām un semināriem, tika
organizēti arī citi veicinoši pasākumi. Piemēram, lauksaimnieku jeb zemnieku dienas,
kurās centās noskaidrot vietējās saimnieciskās un kulturālās vajadzības. Rīkoja
sacensības dažādos lauksaimniecības darbos: slaucējiem, arājiem, drenu licējiem,
kaplētājiem, pļāvējiem, linu plūcējiem, rikšotājiem, vezumu vilcējiem u.c. Notika
lauksaimniecības mašīnu un darba rīku demonstrēšanas, ekskursijas uz priekšzīmīgām
saimniecībām, tika iekārtoti izmēģinājumu lauciņi, lai izmēģinātu dažādas augu šķirnes
un mēslošanas metodes. Tika organizēta lauku ceļu labošana. Dažas biedrības uzņēmās
armijas garnizonu apgādi ar gaļu un pienu, tika ierīkoti agronomiskie biroji, uzturēti
dārzkopības instruktori, lauksaimniecības mašīnu tehniķi. Bieži vien lauksaimniecības
biedrības ierosināja citu kooperācijas biedrību dibināšanu: krājaizdevu sabiedrības,
lopkopības pārraudzības biedrības, zirgaudzētāju, piensaimnieku biedrības, krejošanas
punkti, patērētāju biedrības, savstarpējās ugunsapdrošināšanas biedrības, meliorācijas,
biškopības, sugas lopu audzētāju un citas biedrības. Ar lauksaimniecības biedrību gādību
tika dibināti veterinārārstu rajoni, ierīkotas telefona centrāles, dzelzceļu piestātnes, pasta
nodaļas, artēziskās akas, ieviestas jaunas augu kultūras. Tāpat tika organizēti atpūtas
pasākumi: teātra izrādes, koncerti, zaļumballes, biedru vakari u.c. Bet vispirms jau kursi,
kuros varēja apgūt visdažādākās prasmes: cūkkopību, zemkopību, lopkopību, meliorāciju,
pļavkopību, dārzkopību, putnkopību, biškopību, mājturību, augļu un citu produktu
pārstrādi, zirgu apkalšanu, celmu un akmeņu spridzināšanu, dažādu mašīnu vadīšanu un
apkopi, zibens novedēju uzstādīšanu, mājas uzkopšanu, rokdarbus, ražošanas higiēnu u.c.
Vidēji viena lauksaimniecības biedrība apvienoja 65 biedrus, taču arī vismazākā biedrība,
pateicoties savienībai, varēja izmantot visus nosauktos pasākumus, ja vien bija tāda
interese. Daudzas biedrības bija arī visai turīgas – tām piederēja no Valsts Zemes fonda
piešķirtas platības un citi nekustāmie īpašumi, kas nesa arī peļņu un nodrošināja
materiālo bāzi nepieciešamo pasākumu organizēšanai.
2.5. Ulmaņa laiki
Periodu pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma 1934. gada 15. maijā ir lietderīgi izdalīt, jo
tajā tika īstenotas būtiskas pārmaiņas arī tautsaimniecības organizēšanā, kas izpaudās
galvenokārt kā aktīvāka valsts regulēšana, kas skāra arī kooperatīvās organizācijas.
Pēc ārkārtas stāvokļa pasludināšanas tika apturēta Satversmes darbība, aizliegtas
visas partijas un atlaista Saeima, bet likumdošanas funkcijas Satversmes 81. panta kārtībā
uzņēmās Ministru kabinets. Valdība pakāpeniski ieviesa Itālijas parauga korporatīvo
sistēmu, šai nolūkā dibinot Tirdzniecības un rūpniecības, Lauksaimniecības,
Amatniecības, Darba, Rakstu un mākslas, kā arī Profesiju kameras, – tātad četras kameras
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bija saistītas ar saimnieciskas darbības organizēšanu. Tika likvidēta arī Latvijas
Lauksaimniecības centrālbiedrība, kuras funkcijas uzņēmās un visu atbilstošo sistēmu
centralizēja Latvijas Lauksaimniecības kamera. Jau 1934. gada 29. maijā tika pieņemti
agrāk sagatavotie “Noteikumi par kooperatīvo sabiedrību un to savienību darbības
ierobežošanu”. Šie noteikumi Kooperatīvu revīzijas padomei vai tieslietu ministram deva
tiesības atcelt organizāciju vēlētos valdes, padomes un revīzijas komisijas locekļus, viņu
vietā ieceļot citas personas, kā arī tiesības kooperatīvās sabiedrībās iecelt pilnvarniekus,
kurus attiecīgām sabiedrībām bija jāalgo un kuriem bija dotas lielas pilnvaras. Bez tam
vairākām nelielām kooperatīvu savienībām tika liegtas tiesības veikt revīzijas savos
kooperatīvos. Līdz ar to šo savienību pārstāvji tika izslēgti no Kooperatīvu Revīzijas
padomes, kas darbojās pie Tieslietu ministrija, kas savukārt nodrošināja valsts pārstāvju
vairākumu Revīzijas padomē.
1937. gadā valdība pieņēma likumu “Par kopdarbības sabiedrībām un to
savienībām”, kas paredzēja koncesijas sistēmas ieviešanu. Saskaņā ar šo likumu, jau
esošajām krājaizdevu sabiedrībām un citiem kooperatīviem bija jāpāriet uz valdības
izdotajiem normālstatūtiem. Bez tam šādas pārejas laikā tieslietu vai lauksaimniecības
ministram bija tiesības neizsniegt atļauju turpmākai kooperatīva darbībai. Šādā gadījumā
sabiedrībai bija vai nu jālikvidējas, vai jāapvienojas ar citu, kas jo plaši bija vērojams
pilsētās. Turpmāk atļaujas kooperatīvu dibināšanai izsniedza vai varēja neizsniegt
Tieslietu ministrija vai Lauksaimniecības ministrija (lauku kooperatīviem), pamatojot to
ar valsts un sabiedrības interesēm. To var vērtēt kā atteikšanos no pārlieku liberāliem
noteikumiem un daļēju atgriešanos pie cariskajā Krievijā valdījušās kārtības.
Turpmāk katram kooperatīvam bija jābūt valdības apstiprinātās kooperatīvās
savienības biedram. Izslēgšana no savienības nozīmēja automātisku kooperatīva
likvidāciju. Likums par kopdarbības sabiedrībām un to savienībām noteica: ja sabiedrības
pamatkapitālu vai tā daļu iemaksā valsts vai kāda kamera, tad attiecīgā iestāde vai kamera
var sūtīt sabiedrības valdē, padomē vai revīzijas komisijā pa vienam pārstāvim kā
pilntiesīgus locekļus. Arī praksē šādas procedūras notika, lai gan ieguldītās summas,
salīdzinot ar Latvijas bankas devumu, bija nelielas. Lauku kooperatīvu revīzijas tika
uzticētas Lauksaimniecības kamerai, pilsētu kooperatīvus, izņemot patērētāju biedrības,
revidēja Finanšu ministrija. Patērētāju biedrības pārraudzīja un revidēja Centrālā
savienība “Turība”. Kooperatīvu Revīzijas padome pie Tieslietu ministrijas tika likvidēta.
1937. gadā tika likvidēta Latvijas Kooperatīvu kongresu padome. Daļēji šie stingrākie
noteikumi bija attaisnojami, jo iepriekšējos gados patiešām kooperatīvu statuss tika
daudzkārt izmantots ļaunprātīgi vai ar sliktiem rezultātiem, par ko liecināja vairāku
kooperatīvu nespēja pārdzīvot saimnieciskās depresijas gadus. Taču, no otras puses,
jaunie noteikumi ierobežoja vai pat dažos gadījumos pilnīgi likvidēja kooperatīvu
demokrātiju un autonomiju.
Latvijas tautsaimniecība pēc depresijas gadiem sāka strauji atveseļoties un
attīstīties. Sevišķi lielu impulsu deva lata kursa devalvācija 1936. gadā, pazeminot to pret
britu mārciņu līdz līmenim, kāds bija pirms 1931. gada. Sevišķi tas veicināja Latvijas
preču eksportu, lai gan arī nedaudz palielināja cenu līmeni Latvijas iekšējā tirgū.
Valdība šajā periodā centās palielināt valstij piederošo uzņēmumu skaitu, kā arī
dibināt lielas akciju sabiedrības, kurās akciju kontrolpakete piederēja valstij. Tas tika
darīts ar saukli, ka tautsaimniecībai jākļūst nacionālai, t.i., jānonāk pašu latviešu un citu
vietējo iedzīvotāju īpašumā, izspiežot ārvalstu kapitālu. Jāpiezīmē, ka nedaudz vēlāk, kad
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valsti atstāja arī baltvācieši, tas bija izdevīgi Padomju savienībai, kura, okupējot Latviju,
saņēma savā rīcībā veselu rindu valsts uzņēmumu, kā arī atkrita vajadzība izsniegt
kompensācijas ārvalstu īpašniekiem. Aizbildinoties ar slikti funkcionējošu uzņēmumu
likvidāciju, valsts pārvaldījumā nonāca arī daudzas privātās bankas, eksporta un importa
aģentūras, kā arī tika dibinātās jaunas. Arī atlikušos privātuzņēmumus stingri kontrolēja
atbilstošās kameras. Līdz ar to valdība sāka noteikt, kas un cik jāražo, un kā to labāk
darīt. Par to, cik šāda sistēma bija efektīva, pastāv ļoti atšķirīgi viedokļi, un katrai pusei
netrūkst diezgan pārliecinošu argumentu. Tā vai citādi, bet tā laika cilvēki atceras, ka
saimnieciskās lietas un labklājība Ulmaņa laikā gājušas uz augšu.
Mainījās arī ideoloģiskās nostādnes, pēc kurām bija jāorientējas kooperācijas
kustībai. Kopš 1935. gada netika sasaukts neviens kooperatīvu kongress, kas apspriestu
kooperācijas problēmas. Mazinājās arī Latvijas pārstāvju dalība starptautiskajos
kooperācijas kongresos. Valdība sludināja, ka kooperācijas galvenais uzdevums ir
atbalstīt un veicināt valsts saimniecisko politiku. Pēc būtības tādam sauklim nebūtu ko
iebilst, jo arī kooperācijas ideoloģija piesauc sabiedrības (tātad arī valsts) kopīgo labumu.
Taču būtisks ir jautājums, kādi bija apsvērumi, kas noteica valsts saimniecisko politiku?
Ja arī tika ņemti vērā parasto cilvēku ieteikumi saimnieciskās darbības praktiskai
uzlabošanai, nevar apgalvot, ka valdības politikas stratēģiskos mērķus būtu noteikusi
sabiedrība, balstoties uz demokrātijas principiem. Patiesībā šie stratēģiskie mērķi, ja
neskaita vispārējas frāzes par izaugsmi un kopīgo labumu, nemaz netika pasludināti.
Vairāki vērotāji un vēsturnieki pat apgalvo, ka Kārlis Ulmanis rīkojies ciešā saskaņā ar
Padomju savienības stratēģiskajiem plāniem. Un ir pārāk daudz neatbildētu vai neskaidru
jautājumu, lai šo cilvēku argumentus pārliecinoši apgāztu.
Lai izjustu tā laika vēsmas, ir lietderīgi pārlasīt paša Kārļa Ulmaņu kooperācijai
veltītos izteicienus. Tā 1937. gadā Centrālās savienības “Turība” sapulcē Ulmanis
izteicās:
“Jau pirmie Centrālās savienības mērķi var šķist mazliet neparasti, proti, veicināt
valsts lauksaimnieciskās un vispārējās ekonomiskās politikas mērķus, kā arī virzīt
valdības nodomus attiecībā pret cenu politiku. Tas ir kaut kas jauns, ka kooperatīvajai
kustībai tagad būs jāpieskaņojas valsts ekonomiskās politikas mērķiem un uzdevumiem.”
Runājot par patērētāju biedrību uzdevumiem, Ulmanis teica:
“Mūsu uzdevums ir panākt tādu stāvokli, lai katrā apriņķī, lauku ciemā un
apdzīvotā vietā darbotos vismaz viens īsts kooperatīvs, kas gan iepirktu, gan pārdotu
produkciju.”
Izejot no šādas nostādnes, tika veicināta tādu kooperatīvu darbība, kas apvienoja
patērētāju biedrības, lauksaimnieku apgādes un noieta kooperatīvu funkcijas. Šādas
organizācijas, kas bija līdzīgas vēlākajām padomju patērētāju biedrībām, arī tad sauca par
patērētāju biedrībām.
Lai gūtu vispārēju ieskatu par kooperatīvu kustības lielumu šajā periodā, lietderīgi
apskatīt 1940. gada statistikas gadagrāmatā publicētos datus par stāvokli uz attiecīgā gada
1. janvāri.
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Gads
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Krājaizdevu sabiedrības
lauku
pilsētu
kopā
skaits biedri skaits biedri skaits biedri
135071 244 70764 623 205835
379
380
135589 248 72951 628 208540
378
133948 256 74222 634 208170
371
130713 255 73967 626 204680
365
128405 253 73829 618 202234
358
130530 248 74965 606 205495
325
130274 207 72422 532 202696
317
133079 186 72885 503 205964
315
137066 149 67778 464 204844
313
141586 106 64367 419 205953

Patērētāju
biedrības
skaits biedri
300 46930
290 44229
249 36792
234 32568
192 28358
194 27580
187 27047
184 27577
201 33357
225 42410

Piensaimnieku
biedrības
skaits biedri
24971
423
24423
393
22721
362
20790
340
19628
326
19145
294
18541
268
18538
258
19419
251
20816
244

* – kopā ar savstarpējām apdrošināšanas biedrībām
Gads

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Savstarpējās apdrošināšanas biedrības
lauku
pilsētu
kopā
skaits biedri skaits biedri skaits biedri
398
11517 438 96858
84341 40
400
12457 440 99437
86980 40
403
14333 447 103891
89558 44
406
16801 454 109394
92593 48
407
17611 456 114579
96968 49
406
18501 456 118279
99778 50
401
19390 454 122445
103055 53
106455 49
401
19384 450 125839
109644 49
396
20346 445 129990
208968 50
499
19834 549 228802

2.5.1. Patērētāju biedrības
1937. gadā patērētāju biedrību skaits noslīdēja līdz minimumam, taču pēc jaunā
kooperācijas likuma pieņemšanas pie jaunu biedrību dibināšanas ķērās pati valdība.
Sevišķi strauji pieauga patērētāju biedrību, kā arī to biedru skaits laukos.
Pilsētās tika veicināta nelielu patērētāju biedrību apvienošana, lai radītu lielākas
organizācijas. Tā Rīgā no trim patērētāju biedrībām izveidoja tautā iecienīto biedrību
“Vienība”, kuras valdi un revīzijas komisiju iecēla valdība, bet vēlāk apstiprināja biedru
pārstāvju kopsapulce. Liepājā un Jelgavā vietējās patērētāju biedrības apvienoja ar
privātiem veikaliem, lai izveidotu lielākas.
1936. gadā Centrālā Savienība “Konzums” panāca vienošanos ar saviem
kreditoriem. Kreditori, kuriem bija vērtspapīri, saņēma visu parādu 2,7 miljonu latu
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Sabiedrību
kopskaits*
1784
1751
1692
1654
1592
1550
1441
1395
1361
1437

vērtībā, pārējie kreditori saņēma 25% jeb 1,25 miljonus latu no summas, kas pārsniedza 5
miljonus latu. 3 miljoni pienācās Finanšu ministrijai par jau minēto neveiksmīgo
darījumu ar ASV kara materiālu likvidācijas komisiju, par kuru atbildība tika uzlikta
“Konzumam”.
1937. gada janvārī valdība apstiprināja Centrālās savienības “Turība” statūtus. 31.
janvārī kopīgu sapulci rīkoja Centrālā savienība “Konzums” un Latvijas Patērētāju
biedrību savienība. Abas savienības nolēma “brīvprātīgi” likvidēties un savus īpašumus,
kā arī saistības nodot Centrālajai savienībai “Turība”. Likvidācijas brīdī “Konzumam”
bija 209 biedri: 114 patērētāju biedrības, 47 lauksaimniecības biedrības, 33
piensaimnieku biedrības un 12 krājaizdevu sabiedrības. Latvijas Patērētāju biedrību
savienībā bija apvienojušās 27 patērētāju biedrības.
“Turība” tika dibināta kā akciju sabiedrība ar akcijām 7 miljonu latu vērtībā, kuras
savukārt bija sadalītas 7000 daļās. Katrs savienības biedram, kuram bija mazāk par 25
akciju daļām, bija ik gadu jāpiepērk akcijas vismaz 5% vērtībā no savu iepirkumu
kopsummas. Savienības valdei bija tiesības atpirkt akcijas no tiem biedriem, kuriem
nebija darījumu ar savienību, lai tās pārdotu citiem. Katras 50 akciju daļas biedram deva
vienu balsi lēmumu pieņemšanā. Taču, ja akciju skaits pārsniedza 50 daļas, vienu balsi
deva par divām akciju daļām. 1940. gada 1. janvārī “Turībā” bija apvienojušies šādi
kooperatīvi ar atbilstošu akciju daļu skaitu.

Patērētāju biedrības
Piensaimnieku biedrības
Citas koop. biedrības
Kooperatīvu biedrības
Kameras
Pašvaldības
Bankas un akciju sabiedrības
Kopā

skaits
225
178
13
5
3
2
14
440

Biedri
procentuāli
51,2
40,4
3,0
1,1
0,7
0,5
3,1
100

skaits
1240
298
605
25
101
4731
7000

Akciju daļas
procentuāli
17,7
4,2
8,7
0,3
1,5
67,6
100

No tabulas redzams, ka akciju kontrolpakete piederēja bankām, no kurām lielākās
bija valstij piederošās Latvijas Kredītbanka un Zemnieku Kredītbanka. Tātad faktiski
“Turības” darbību virzīja un regulēja valsts.
“Turībai” bija 18 filiāles visā Latvijā, taču 13 no tām darbojās Latgalē, lai celtu šā
novada saimniecisko aktivitāti un labklājību. Latgales filiāles organizēja ne tikai
vairumtirdzniecību, bet arī mazumtirdzniecību, kamēr citas – tikai vairumtirdzniecību.
“Turība” izdeva nedēļas žurnālu “Mūsu Mājas viesis” un Rīgā atvēra Kooperatīvo skolu,
kurā apmācīja patērētāju biedrību darbiniekus.
Kopumā dažādos periodos pirmskara Latvijā darbojās no 180 līdz 350 patērētāju
biedrības, kuras apvienoja no 28 līdz 90 tūkstošiem biedru. Tieši pēdējos valsts
pastāvēšanas gados bija vērojama tendence biedru skaitam strauji pieaugt. Biedru skaita
samazināšanos, salīdzinot ar pirmajiem neatkarības gadiem, var izskaidrot ar
kooperācijas principu neievērošanu. Pirmkārt, šajos veikalos uz vienādiem noteikumiem
apkalpoja visus pircējus, t.i., biedri nebaudīja nekādas priekšrocības, tāpēc cilvēkiem
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nebija stimula iestāties biedrībā, bet daudzi jau iestājušies biedri, nejuzdami īpašas
kooperācijas priekšrocības, biedrības atstāja. Otrkārt, tika pieļauta preču pārdošana uz
kredīta, kas vājināja biedrību iespējas. Treškārt, minama patērētāju biedrību un to
savienību sadrumstalošanās, kas mazināja iespējas iepirkt vai ražot nepieciešamās preces
lielos daudzumos. Te vainojama arī “Konzumam” ilgstoši uzspiestā maksātnespēja.
Tomēr kopumā patērētāju biedrību apgrozījums Latvijas iekšējā tirdzniecībā bija
ievērojams. Pēc Kopdarbības revīziju un organizācijas biroja aprēķiniem, jau pēc krīzes
mazumtirdzniecības apgrozījums patērētāju biedrībām sasniedza 12,8% no kopējā. Preču
grupā “pārtikas preces kopā ar citām” – 17,9%. 1937. gadā patērētāju biedrību
apgrozījums bija 1260 miljoni latu, no kura vairumtirdzniecībā – 828 miljoni, bet
mazumtirdzniecībā – 532 miljoni. Vienas patērētāju biedrības vidējais apgrozījums 1937.
gadā sasniedza 89 tūkstošus latu, kamēr kopumā visos mazumtirdzniecībās veikalos tikai
19 tūkstošus latu.
Sevišķi liela nozīme patērētāju biedrībām bija lauku rajonos, kuri privātajiem
tirgotājiem nešķita vilinoši. Laukos patērētāju biedrības pazina katrs, jo tieši tām
piederēja tuvākie veikali, kas būtiski samazināja preču iepirkšanai nepieciešamo laiku.
Pēdējos valsts pastāvēšanas gados savu veikalu tīklu laukos būtiski paplašināja Valkas,
Valmieras, Madonas, Jelgavas, Cēsu un Bauskas apriņķu patērētāju biedrības.
2.5.2. Krājaizdevu sabiedrības
1934. gadā valsts politika mainījās, veicinot kredītkooperatīvu apvienošanos un
skaita samazināšanos. 1935. gadā no 618 kredītkooperatīviem 365 darbojās laukos, bet
253 – pilsētās. Salīdzinot ar pirmskara laiku, pilsētu sabiedrību īpatsvars pieauga no 30
līdz 40%. Sevišķi pieauga KS skaits Rīgā (no 13 līdz 136). Tomēr, salīdzinot ar citām
valstīm, KS skaits Latvijā 1935. gadā nebija pārlieku liels: viens kredītkooperatīvs uz
katriem 3125 iedzīvotājiem (Lietuvā – uz 5292, Igaunijā – 4612). Apskatot Latvijas
apgabalus, 1935. gadā uz katriem 100 000 iedzīvotājiem bija vidēji 32 kredītkooperatīvi,
t.sk. Zemgalē – 39, Vidzemē ar Rīgu – 38, Rīgas pilsētā – 35, Kurzemē – 32 un Latgalē –
19. Izejot no pieņēmuma, ka mazāks darbības rajons ir vēlams, jo sīkkredīta iestādei nav
līdzekļu liela rajona apkalpošanai, kopējais kredītkooperatīvu skaits Latvijā nebija
pārspīlēts, lai gan to blīvums dažādos reģionos atšķīrās un ne visi kooperatīvi darbojās
pietiekami profesionāli un godīgi. No otras puses, lielāks darbības apjoms teorētiski
samazina darbības izmaksas, taču praksē Latvijā ieviestā KS pārvaldes sistēma šāda
sakarība starp bilances lielumu un izdevumiem nepastāvēja. Darbošanās pārvaldē parasti
bija vairāk goda lieta, nevis ienākumu avots. Objektīvāks rādītājs ir aizdevumu likme. Ja
kredītkooperatīvs, lai cik mazs tas nebūtu, spēj piedāvāt aizdevumus, kas nav būtiski
dārgāki par caurmērā valstī pastāvošajām likmēm, tad tā darbība atzīstama par lietderīgu.
Analizējot Rīgas kredītkooperatīvu darbību, Tautas bankas darbinieks P. Geidāns
ievēroja šādu sakarību. Jo mazāka sabiedrība, jo vairāk tajā sadarbības un kooperācijas
gara. Lielākās krājaizdevu sabiedrības attālinās no mazo ražotāju vajadzībām, zaudē
sociālo atbildību, bieži vien pārvēršas par spekulatīvām tirdzniecības kreditēšanas
iestādēm, kas darbojas vadošo personu grupas interesēs. „Lielās krājaizdevu sabiedrības
pārvēršas par bankām, pie tam par samērā sliktām bankām,” secina Geidāns. Līdzīgus
secinājumus guvuši vairāki krājaizdevu sabiedrību pētnieki arī rietumos.
Latvijas Kredītbanka līdz 1935. gadam likvidēja 11 savstarpējās kredītbiedrības, lai
gan kopumā to skaits līdz 1940. gadam samazinājās nedaudz, bet biedru skaits,
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noguldījumi un kapitāls pat pieauga. Sevišķi kredītbiedrību skaits pieauga 1938. gadā,
kad par kredītbiedrībām pārveidojās sešas ar namsaimniekiem saistītas krājaizdevu
sabiedrības. Līdz ar to namsaimniekiem izsniegtais kredītu kopapjoms sājā gadā pieauga
no 6,0 miljoniem gada sākumā līdz 11,2 miljoniem gada beigās.
Krājaizdevu sabiedrību un to biedru skaits šajā periodā mainījās tā.
Gads
Biedrību skaits:
laukos:
pilsētās:
Biedru skaits
(tūkst.):
laukos:
pilsētās:

1935
618
365
253
202
128
74

1936
606
358
248
205
131
75

1937
532
325
207
203
130
72

1938
503
317
186
206
133
73

1939
464
315
149
205
137
68

1940
419
313
106
206
142
64

Tātad krājaizdevu sabiedrību skaits K. Ulmaņa varas periodā krietni saruka.
Daudzas no tām, it īpaši pilsētās, likvidēja Latvijas Kredītbanka. Citas apvienojās ar
citām sabiedrībām, radot lielākas organizācijas, bet sešas lielākās KS pārveidojās par
savstarpējām kredītbiedrībām. Piemēram, no 30 KS, kuras 1937. gadā nav darbojušās,
likvidējās tikai 9, bet 21 apvienojās ar citām biedrībām. Apvienošanos sekmēja gan valsts
politika, gan citi apsvērumi. Krājaizdevu sabiedrību skaita sarukšanu pilsētās var
izskaidrot arī ar vāciešu repatriāciju.
Labvēlīgāka bija valdības attieksme pret lauku kredītkooperatīviem, kuros biedru
skaits līdz 1940. gadam strauji pieauga. Tie arvien baudīja lielu Latvijas bankas atbalstu,
taču valdības nodoms bija lauku krājaizdevu sabiedrības pārveidot par krājkasēm.
Pārkārtojumu būtība bija tāda, ka krājaizdevu sabiedrībām no citur saņemtās naudas
izdalīšanas vietām jāpārvēršas par krājkasēm, kuru uzdevums, līdzīgi Pasta krājkasēm,
būtu līdzekļu vākšana, lai ar tiem finansētu valsts radītos uzņēmumus. Jāpiezīmē, ka
faktiski lielākā daļa krājaizdevu sabiedrību tā arī netika pārvārstās par krājkasēm. Varbūt
tam par iemeslu bija laika trūkums, jo 1940. gadā Latvija zaudēja neatkarību.
Lai noguldītāju līdzekļu vākšana sekmētos labāk, 1938. gada 17. janvārī tika
nodibināts Valsts drošības fonds krājaizdevu sabiedrībās iemaksātajiem noguldījumiem.
Gadījumā, ja kāda krājaizdevu sabiedrība likvidētos un tās aktīvi izrādītos nepietiekami
noguldījumu atmaksai, tad to pilnā mērā izdarītu no minētā fonda līdzekļiem. Ar šādu
rīcību cilvēki tika pamudināti droši noguldīt savus līdzekļus krājaizdevu sabiedrībās.
Drošības fondu vienu miljonu latu apjomā veidoja valsts, kas 250 000 iemaksāja skaidrā
naudā, bet pārējo daļu ar Valsts Zemes bankas un Latvijas Hipotēku bankas ķīlu zīmēm,
kuras norakstīja no Saimnieciskās dzīves atjaunošanas fonda. Valsts garantēja, ka jebkurā
gadījumā gādās par Fonda līdzekļu papildināšanu līdz vienam miljonam latu. Bez tam
Fonda veidošanā bija jāpiedalās krājaizdevu sabiedrībām (ar 0,25% no noguldījumu,
tekošo rēķinu un aizdevumu kopsummas), Pasta krājkasei (ar 0,25% no noguldījumu
kopsummas), visām pašvaldību un privātām īstermiņa kredītiestādēm ar 0,01% no
apgrozījumā esošo ķīlu zīmju kopsummas un Lauku pašvaldību fondam ar 50 000 latiem.
Katru gadu krājaizdevumu sabiedrībām Valsts drošības fondā bija jāiemaksā 5% no tīrā
atlikuma. Tādējādi līdz 1940. gada februārim fondā bija savākti 1,9 miljoni latu.
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Galvenie krājaizdevu sabiedrību darbības finansiālie rādītāji attiecīgā gada 1.
janvārī apkopoti sekojošās tabulās.
Līdzekļi (milj. Ls)
Pamatkapitāls
t.sk. lauku KS
Rezerves kapitāls
t.sk. lauku KS
Noguldījumi
t.sk. lauku KS
Aizņēmumi no LB
t.sk. lauku KS

1935
14,5
7,9
6,6
3,5
32,5
14,4
40,0
30,2

1936
14,9
8,2
6,7
3,6
35,5
15,9
39,4
29,6

1937
15,1
8,6
7,4
3,7
35,1
16,9
38,5
29,2

1938
15,9
9,0
7,4
4,0
39,4
19,6
39,8
30,0

1939
14,6
8,9
6,7
4,6
37,7
22,3
35,2
29,9

1940
*
*
36,4
25,6
38,0
31,9

* 1940. gada 1. janvārī pamata un rezerves kapitāli kopā bija 22,0 milj. latu, no
tiem lauku sabiedrībās – 14,5 milj. latu.

Izlietojums (milj. Ls)
Aizdevumi
t.sk. lauku KS
Nekustāmie īpašumi
t.sk. lauku KS
Vērtspapīri
t.sk. lauku KS

1935
77,5
48,6
7,8
3,0
3,5
2,2

1936
79,7
49,3
7,7
3,0
5,6
4,1

1937
81,7
51,9
8,6
3,2
5,4
4,1

1938
86,8
55,7
8,5
3,2
5,5
3,7

1939
81,4
59,2
6,5
3,4
5,9
3,7

1940
86,4
65,8
6,2
3,3
5,2
3,5

Rezultāti (milj. Ls)
Tīrais atlikums
t.sk. lauku KS
Tīrais zaudējums
t.sk. lauku KS

1935
0,6
0,4
0,7
0,2

1936
0,7
0,5
0,6
0,2

1937
0,8
0,5
0,5
0,0

1938
0,8
0,5
0,1
0,0

1939
0,5
0,3
0,1
0,0

1940
0,7
0,6
0,2
0,0

No tabulām redzams, ka K. Ulmaņa pārkārtojumu un Latvijas valsts pastāvēšanas
beigu posmā līdzekļu apgrozījums krājaizdevu sabiedrībās bija iespaidīgs un samērā
līdzsvarots. Pilsētu kredītkooperatīvi līdzekļus saņēma galvenokārt no noguldītājiem, bet
lauku KS – no Latvijas bankas, lai gan arī laukos noguldījumi palika iespaidīgi un ar
gadiem pieauga. Līdzekļu KS rīcībā bija tik daudz, ka tos lielos apjomos varēja ieguldīt
nekustāmajos īpašumos un vērtspapīros. Pēdējais izlietojuma veids gan bija saistīts ar
valdības politiku un vērtējams vairāk kā piespiedu līdzeklis, jo valdība daudzos
gadījumos mēdza norēķināties ar saviem vērtspapīriem.
Kā jau minēts, valdība visādiem līdzekļiem centās pakļaut krājaizdevu sabiedrības
savai kontrolei. 1937. gada “Likums par kopdarbības sabiedrībām un to savienībām”
noteica: ja sabiedrības pamatkapitālu vai tā daļu iemaksā valsts vai kāda kamera, tad
attiecīgā iestāde vai kamera var sūtīt sabiedrības valdē, padomē vai revīzijas komisijā pa
vienam pārstāvim kā pilntiesīgus locekļus. Arī praksē šādas procedūras notika, lai gan
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ieguldītās summas, salīdzinot ar Latvijas bankas devumu, bija nelielas. Savukārt saskaņā
ar 1934. gada 29. maija “Noteikumiem par kooperatīvo sabiedrību un to savienību
darbības ierobežošanu” sākās mērķtiecīga revīzijas tiesību atņemšana savienībām.
Vispirms šīs tiesības zaudēja Latvijas Kredītkooperatīvu savienība, vēlāk Ebreju
Kredītkooperatīvu savienība (tolaik to sauca par Žīdu kredītkooperatīvu savienību), Vācu
Kredītkooperatīvu sabiedrību revīzijas savienība, Kooperatīvu revīzijas savienība un
Latgales Kooperatīvu revīzijas savienība. Līdz ar to šīs savienības pārtrauca savu
darbību. Tad valdība ķērās klāt vislielākajai no KS centrālajām organizācijām – Tautas
bankai. Tā kā Tautas banka bija akciju sabiedrība, tai nevarēja piemērot iepriekš minēto
likumu. Tāpēc līdz 3 miljoniem paaugstināja akciju bankai nepieciešamo akciju kapitālu.
Tā kā Tautas bankas akciju kapitāls bija tikai 0,7 milj. latu, bankas akcionāru sapulce
1939. gada 30. aprīlī nolēma izbeigt savu darbību un pievienoties valstij piederošajai
Vispārējai Lauksaimniecības bankai. 1940. gada 15. februārī Ministru kabinets Vispārējo
lauksaimniecības banku pasludināja par krājaizdevu sabiedrību speciālo savienību. Līdz
ar to KS nonāca pilnīgā valdības pakļautībā un uzraudzībā.
2.5.3. Piensaimnieku sabiedrības
Sabiedrību skaits šajā periodā turpināja mazināties, kamēr sviesta ražošana strauji
pieauga. Tas liecina par piensaimnieku sabiedrību apvienošanos, pieņemšanos spēkā un
ražošanas jaudu palielināšanu. Sabiedrībām veidojās stipras centrālās pienotavas, kurām
piederēja pa vairākām krejotavām. Krejotavas bija izvietotas pēc iespējas tuvu lielākajām
piensaimnieku koncentrācijas vietām, kas samazināja transporta izdevumus. Arvien
sabiedrību galvenais uzdevums bija atbrīvot piensaimniekus no rūpēm par piena pārstrādi
un izdevīgu pārdošanu. Tikpat svarīgi, ka sabiedrības atbrīvoja saimniekus no uzpircēju
diktētajām cenām, kas pavairoja viņu ienākumus un deva līdzekļus saimniecību attīstībai
un modernizācijai. Bez tam piensaimnieku sabiedrības uzņēmās arī zemnieku apgādi ar
piensaimniecībām nepieciešamajām izejvielām, kā arī izglītoja par racionālākām piena
ražošanas metodēm. Tā 1938. gadā sabiedrības apgādāja piensaimniekus ar mākslīgo
mēslojumu par 3456 tūkstošiem latu, spēkbarību par 1702 tūkstošiem latu, apgādāja ar
dažādām precēm 3269 tūkstošu latu vērtībā, kā arī savāca olas 1399 latu vērtībā un
sniedza citus pakalpojumus 18670 latu vērtībā. Tātad piensaimnieku biedrības pildīja arī
tradicionālās lauksaimnieku biedrību un patērētāju biedrību funkcijas.

Gadi
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Centrālo
pienotavu
skaits
340
326
294
268
258
251

Piena
Piegādātāju
pārstrāde
Krejotavu skaits
skaits
(tūkst. t)
1134
53905
500,0
1089
50456
494,8
1109
56585
542,6
1036
56446
605,6
962
57083
727,2
976
64399
nav datu

Sviesta
ražošana
(tūkst. t)
18,2
20,0
21,9
24,6
29,4
nav datu

Tomēr sabiedrību attīstība nebija tik gluda un vienmērīga, kā varētu iedomāties.
Pasaules saimnieciskās depresijas periodā strauji nokrita sviesta cenas pasaules tirgū, no
kā bija atkarīgi mūsu piensaimnieku ieņēmumi. Līdz ar to piena piegādātāju skaits 1933.

70

gadā strauji samazinājās, jo daudzi uzskatīja par prātīgāku sviestu ražot mājas apstākļos
un to pārdot vietējā tirgū. Taču jau 1934. gadā piena piegādātāju un kooperatīvu biedru
skaits sāka pieaugt, vienlaikus tomēr samazinoties kooperatīvu biedru īpatsvaram piena
piegādātāju vidū (no 38% 1933. gadā līdz 30% 1939. gadā). To var izskaidrot gan ar
atkāpšanos no kooperācijas principiem (biedriem nebija sevišķu priekšrocību, nododot
savu pienu), gan ar tā laika valdības politiku, kas nolēma lielāko atbalstu sniegt graudu
ražotājiem, lai valsti padarītu neatkarīgu no graudu importa. Katrā ziņā pienotavu
attīstību tas neveicināja, jo samazinājās biedru iemaksu apjoms un grūti bija paredzēt, vai
modernizētās jaudas varēs pilnīgi noslogot.
1934. gadā Latvijas valdība dibināja Apvienoto sviesta eksporta aģentūru akciju
sabiedrības statusā, kurai 1935. gadā tika piešķirtas eksporta monopoltiesības. Aģentūras
akcionāri bija agrākie sviesta eksportētāji. Latvijas Centrālajai piensaimnieku savienībai
piederēja 67% akciju. Rezultātā mazinājās privāto eksportētāju ietekme, un vismaz
teorētiski palielinājās kooperatīvu iespējas. 1937. gadā Apvienotā sviesta eksporta
apvienība tika likvidēta un vienīgās sviesta, siera, medus un olu eksporta tiesības tika
dotas Latvijas Piensaimnieku centrālajai savienībai, kurai valdība izstrādāja jaunus
statūtus. 1939. gadā Savienība eksportēja sviestu 57,3 miljoni latu vērtībā. Gada beigās
savienība apvienoja jau 262 piensaimnieku biedrības un 5 biedrības, kas apgādāja pilsētas
ar svaigu pienu.
Vienlaikus samazinājās privāto pienotavu skaits. ja 1934. gadā darbojās 40 privātas
pienotavas, tad 1937. gadā bija palikušas vairs tikai 27. Nav dokumentēti nekādi
piespiedu pasākumi pret privātajām pienotavām, tāpēc var secināt, ka tās zaudēja samērā
vienlīdzīgā konkurences cīņā. Jo kooperatīvās sabiedrības izveidoja arvien lielākas
pienotavas ar plašu apgādes tīklu. 1938. gadā 13 pienotavām bija katrai vairāk nekā 10
krejotavas. 1938. gadā koppienotavas saņēma pienu no 1540 govīm, kas bija ap 44% no
Latvijas govju kopskaita. 44,6% šā piena nonāca centrālajās pienotavās. Kopumā Latvijas
piensaimnieku sabiedrību uzņēmumos 1938. gadā pārstrādāja 727167 tonnas piena, no
kura ieguva 29372 tonnas sviesta, 2884 tonnas krējuma, 634 tonnas biezpiena, un 563
tonnas siera, kā arī iztirgoja 18229 tonnas svaiga piena. Ražošanas izdevumi 100 kg
sviesta izgatavošanai vidēji bija 29,50 lati, turklāt vismazākie – ar tvaiku dzītajās
pienotavās. Piena pašizmaksa bija 92,90 lati par 1000 kilogramiem un šā daudzuma
pārstrādes izdevumi – 12,69 lati. Nedaudz mazāk – 12,10 latus – izmaksāja 1000
kilogramu piena transportēšana. Piensaimniecības kopējā rentabilitāte 1930. gados bija
samērā zema, taču to lielā mērā izskaidro lielā piena pašizmaksa lauku saimniecībās.
Interesanti būtu šīs izmaksas un to proporcijas salīdzināt ar pārstrādes izmaksām
mūsdienās, kad tehnoloģiskās iespējas ir daudz lielākas.
2.5.4. Savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības
1939. gadā valdība pieņēma likumu, kas īpašuma apdrošināšanu pret
ugunsgrēkiem lauku rajonos pasludināja par obligātu. Tas bija jādara vietējās
apdrošināšanas sabiedrībās. Tā kā lauku rajonos tās bija galvenokārt kooperatīvās
sabiedrības, strauji pieauga šo kooperatīvu biedru skaits, kā arī tika dibinātas
jaunas. 1940. gadā kopējais apdrošināšanas sabiedrību skaits laukos un pilsētās
sasniedza 554 un tās apvienoja vairāk nekā 230 tūkstošus biedru. Pašas
apdrošināšanas sabiedrības bija apvienojušās Centrālā Savstarpējās
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apdrošināšanas savienībā, kurai dažādu iemeslu dēļ bija pievienojušās arī 47
piensaimnieku sabiedrības, 53 patērētāju biedrības un 32 cita veida organizācijas.
2.5.5. Lauksaimniecības biedrības
Kopš 1935. gada, kad tika pieņemts likums par Latvijas Lauksaimniecības kameru
(LLK), lauksaimniecības biedrības faktiski nonāca šīs kameras aizbildniecībā. Pirmkārt,
LLK pārņēma visu lauksaimniecības veicināšanas darbu, otrkārt, tās darbību regulējošā
likumā bija šāds pants:
“Organizēt lauksaimnieciska rakstura kooperatīvus un biedrības un veicināt to
sadarbību, rīkot apspriedes un kongresus, instruēt un revidēt lauksaimnieciska rakstura
biedrības, sabiedrības un savienības, kā arī visādi veicināt lauksaimnieku kopdarbību.”
Tāpat LLK tika uzticēts noteikt ražošanas standartus, uzturēt darba birojus,
organizēt lauku saimniecību apgādi ar strādniekiem, gādāt par lauksaimniecības ražojumu
eksportu un iekšzemes tirgus sakārtošanu, rūpēties par lauksaimniecības kredītu,
ražojumu transportēšanu (visos reģionos nodrošinot vienādu cenu), palīdzēt
lauksaimniekiem organizēt visu veidu apdrošināšanu, rūpēties par uzlabotas sēklas un
inventāra apgādi u.c. LLK operatīvi pārkārtoja, centralizēja un standartizēja arī
agronomiskās palīdzības darbu.
Lai aptvertu visai plašo darbalauku, LLK tika izveidotas 15 sekcijas un tām
atbilstošas nodaļas: administratīvā, zemkopības, lopkopības, ekonomijas, daba, mazpulku
un jaunatnes audzināšanas, dārzkopības, biškopības, būvniecības, tehniskā un labierīcību,
kultūrtehniskā, zivkopības un zvejniecības, mājturības un kopdarbības jeb kooperācijas.
1938. gadā Lauksaimniecības kamerā strādāja jau 2040 speciālisti, no tiem 336 centrālajā
aparātā, 438 darbinieki 110 agronomiskajos rajonos, 1150 lopkopības pārraugi, 104
dārzkopības pārraugi, 12 mājturības pārraudzes. Uz vietām strādājošos darbiniekus algoja
pagastu lauksaimniecības biedrības. Lieki teikt, ka katrā pagastā palika tikai viena
lauksaimniecības biedrība, jo 1936. gadā tika izdots likums par lauksaimniecības biedrību
dibināšanu katrā pagastā, tajās apvienojot līdz tam pastāvējušās dažādu nozaru biedrības.
Līdz ar to tika izveidota vienota lauksaimniecības vadības sistēma valsts un pagastu
līmenī.
Lauksaimniecības biedrību darbu regulēja valdības izdotie normālstatūti. Tajos
teikts, ka biedrības mērķis ir “atbalstīt un sekmēt Latvijas Lauksaimniecības kameras
uzdevumu pildīšanu, aizstāvot zemnieku saimnieciskās un tiesiskās vajadzības, veicināt
viņu pašdarbību un kopdarbību, pašierosmi un pašpalīdzību, aroda godīgumu un darba
apzinīgumu, būt nomodā par zemnieku godu, uzturēt to tīru un spodru, rūpēties par viņu
aroda un vispārējo izglītību, stiprināt viņos valstiskuma, tēvzemes mīlestības un tautas
vienības ideju, izkopt un padziļināt viņu kultūras, sporta un sabiedrisko dzīvi un
centienus, ar to veicinot savu biedru un visas nācijas un valsts garīgo un saimniecisko
augšanu un uzplaukumu”.
Balstoties uz šo likumu, visos 518 pagastos tika nodibināta lauksaimniecības
biedrība ar vairākām sekcijām: zemkopības, lopkopības, būvniecības, kultūrtehniskā,
mājturības u.c. Faktiski katrā pagastā tika izveidota neliela lauksaimniecības kamera. Var
teikt, ka statūtos ierakstīti tikai skaisti vārdi, taču patiešām bija vērojama kultivētu pļavu
un ganību ierīkošana, plaši zemes meliorācijas darbi, produktīvu lopu šķirņu un
lauksaimniecības kultūru kultivēšana, vēja enerģijas izmantošana lauku sētu
apgaismošanai un elektrifikācijai, jaunatnes darba audzināšana mazpulkos, kā arī plašs
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izglītības darbs. Idejiskai vienotībai un zināšanu paplašināšanai kalpoja septiņi
Lauksaimniecības kameras izdotie žurnāli: “Latvijas lauksaimnieks”, “Sētā un dravā”,
“Dārzkopības un biškopības žurnāls”, “Zemkopis”, “Mazpulks”, “Darbinieks” un
“Vadītājs”. Kameru likvidēja 1940. gada 26. jūnijā ar A. Kirhenšteina vadītā Ministru
kabineta lēmumu.
Kā vērtēt šo Ulmaņa laika kooperatīvo sistēmu? Ja uz to lūkojamies kā uz
daudznozaru korporāciju, tā neapšaubāmi bija efektīva. Kad Atmodas periodā runājām
par latviešiem raksturīgo darba tikumu, godīgumu, pašaizliedzību, nosvērto patriotismu,
tad domāta tika galvenokārt tā paaudze, kas auga un izglītojās Ulmaņa laikos. Ne vairs
dzimtcilvēki ar sakumpušu muguru, kas gatavi katram kungam stērbeli bučot un savus
tautiešus nosūdzēt, bet pašapzinīgi, darbīgi, mērķtiecīgi, valstij lojāli cilvēki, kas spēj
savu dzīvi pakārtot augstākiem mērķiem un idejām, spēj domāt arī valsts un sabiedrības
kategorijās. Taču, ja to vērtējam kā kooperatīvu sistēmu, jāatzīst, ka mazinājās iniciatīva
no apakšas, bet krietni pieauga valsts paternālisms, valsts regulēšana. Pats par sevi tas
nav nekas slikts, lai arī neatbilst mūsdienās valdošajai liberālajai ideoloģijai, bet gluži par
kooperāciju tās klasiskajā izpratnē to saukt nevar, lai gan tā atbilda koncesiju sistēmas
nosacījumiem, kas valstij deva tiesības izvērtēt konkrēta kooperatīva lietderību no valsts
interešu viedoļa. No Ulmaņa laiku korporatīvās sistēmas šo to varētu mācīties mūsu
kooperatīvu savienības un savienību savienības. Tā kā to pagaidām nav daudz, tad
nākotnē dibinātajām savienībām būs laba iespēja šo pieredzi apgūt jau veidošanās stadijā,
nevis akli maldīties nepārtrauktu reformu džungļos.
2.5.6. Skolēnu kooperatīvi
Trūkst vēsturisku liecību par pirmajiem skolēnu kooperatīviem Latvijā. Zināms, ka
kopumā no 1919. līdz 1933. gadam nodibinājās 181 skolēnu patērētāju biedrība. Pirmās
skolēnu krājkases dibinājās 1926. gadā Valmieras un Rēzeknes komercskolās. Patērētāju
biedrību mērķi bija līdzīgi kā pieaugušo biedrībām, tikai vairumā iepirktas un tirgotas
tika skolēniem nepieciešamās preces: rakstāmpiederumi, burtnīcas, grāmatas, formas
tērpi, somas, arī pārtikas preces. Ar to tika nodrošināta labāka preču kvalitāte un
samazināti izdevumi to iegādei. Jaunas un attīstības stadijā esošas valsts skolēniem, kuri
nebija pārāk turīgi, tas bija svarīgi. Savukārt krājkasēs skolēni varēja pavairot viņu rīcībā
esošos naudas līdzekļus, lai pēc tam tos izmantotu kādu svarīgu vajadzību
apmierināšanai. Līdz ar to skolēnos tika audzināts krāšanas un taupīšanas tikums, kā arī
saimnieciska domāšana. Taču vissvarīgākais ieguvums bija radināšanās dzīvot
kopdarbības un pašpalīdzības garā, kam liela vērtība gan jebkura cilvēka dzīvē, gan arī
gadījumā, ja šie skolēni nākotnē nolemtu darboties kooperācijā vai citā uzņēmējdarbības
jomā.
Taču arī skolēnu kooperatīvi īstu uzplaukumu sāka piedzīvot tikai pašās valsts
neatkarības perioda beigās. Vispirms jau 1937. gadā pieņemtais Civillikums ieviesa
lielāku skaidrību civiltiesiskajās attiecībās. Bērna pilngadību un pilnu rīcības spēju
saimnieciskos darījumos varēja pasludināt pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. 1939. gada
24. janvārī valdība pieņēma likumu par skolēnu kopdarbības sabiedrībām, kā arī
apstiprināja šādu sabiedrību normālstatūtus. To pirmais pants noteica:
“Skolēnu kopdarbības sabiedrību uzdevums ir ieaudzināt skolēnos pašpalīdzības,
pašdarbības un kopdarbības garu, pieradināt viņus pie taupības un kārtīgas
saimniekošanas, dot viņiem iespēju vingrināties sabiedrisko uzdevumu veikšanā un
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palīdzēt pareizi izprast kopdarbības lielo nozīmi tautas vienības stiprināšanā un
saimnieciskās labklājības pacelšanā, un izkopt krietna rakstura īpašības un labus tikumus,
pienākuma apziņu un nesavtīgumu.”
Otrais pants paredzēja konkrētu saimniecisku uzdevumu veikšanu: “apgādāt savus
biedrus un pārējos skolēnus ar grāmatām, rakstāmlietām un citiem mācību līdzekļiem un
skolas dzīvē nepieciešamiem priekšmetiem.”
Es domāju, tūkstošiem vecāku mūsdienās gribētu, lai viņu bērni iesaistās tādās
organizācijās, nevis tērētu kabatas naudu datorspēlēm, spēļu automātiem un reibinošu
vielu iegādei.
Pēc šā likuma pieņemšanas līdz 1940. gada 17. aprīlim nodibinājās un darbojās 528
skolēnu kooperatīvi, galvenokārt patērētāju biedrības. Tie darbojās 477 pamatskolās, 20
ģimnāzijās 16 lauksaimniecības skolās, 11 arodskolās un komercskolās, četros skolotāju
institūtos. Skolēnu kooperatīvi darbojās pēc vispārējiem kooperatīvu pārvaldes
principiem, tikai nepilngadīgu bērnu ierobežotās rīcībspējas dēļ skolas pedagogu
konferencei no skolotāju vidus bija jāievēlē sabiedrības pārzinis un revīzijas komisijas
priekšsēdētājs. Taču, kā liecina tā laika Kopdarbības revīziju un organizāciju biroja
pārskati, bieži vien pārvaldes institūcijās ievēlētie skolēni bija arī reālie darba darītāji.
Biedru pilnsapulces sasauktas pat līdz 6 reizēm gadā, sēdes vadījuši un protokolējuši paši
skolēni, valdes sēdes sanākušas pat reizi nedēļā, tāpat aktīvi darbojušās revīzijas
komisijas.
1939. gadā skolēnu patērētāju biedrībās preces pārdotas par 428 tūkstošiem latu,
bet 10 gadu laikā – par 2,5 miljoniem latu. Diemžēl par 1940. gadu informācijas nav.
Bijusi plaša sadarbība ar citām kopdarbības organizācijām, kurās skolēni iegādājušies
apmēram pusi preču. Aktīvākajos apriņķos vidēji katrs skolēns savā patērētāju biedrībā
iegādājies preces par 10, 15 un pat 30 latiem gadā. Skolēnu kooperatīvi guvuši arī peļņu
jeb tīro atlikumu. 1939. gada peļņu skolēnu kooperatīvi sadalījuši tā: 21% pieskaitīja
sabiedrības kapitālam, 13% atvēlēja dažādiem ziedojumiem, 12% – ekskursijām, 11%
atlaidēm un dividendēm un piecus procentus – skolu un apkārtnes izdaiļošanai. Skaidrs,
ka par pašu līdzekļiem izdaiļoto apkārtni skolēni centās uzturēt labā kārtībā, atturējās no
inventāra laušanas un postīšanas.
Skolēnu krājkasu uzdevums bija “veicināt taupību, dodot iespēju skolēniem
noguldīt savus ietaupījumus uz augļiem”. Galvenā atšķirība no krājaizdevu sabiedrībām
bijusi tā, ka krājkases neizsniedza aizdevumus, bet savāktos līdzekļus noguldīja kādā
kredītiestādē, kuras noguldījumu drošību garantējusi valsts vai pašvaldība.
Skolēnu krājkasu nebijis daudz, jo to attīstību neveicināja sarežģītā iekšējo
norēķinu kārtība, kas prasīja pilnu grāmatvedības vešanu pēc krājaizdevu sabiedrību
parauga. Tas prasītu daudz darba un speciālas zināšanas, kādas skolās ne vienmēr bija
pieejamas. Turklāt grāmatvedības grāmatas bijušas visai dārgas. Tāpēc aktīvi darbojušās
tikai 13 skolēnu krājkases. Lielākie iekrājumi 1940. gada 1. janvārī bija V. Olava
komercskolai (2801 lats), Priekuļu lauksaimniecības skolai (1819 lati) un Valmieras
valsts komercskolai (1026 lati). Pārējās krājkasēs bijis mazāk par 100 latiem.
2.6. Kooperācija padomju varas un okupācijas periodā
1940. gada 17. jūnijā pēc ultimāta iesniegšanas Latviju okupēja PSRS Sarkanā
armija un jau tā paša gada 5. augustā Latvija tika iekļauta Padomju Savienībā. Mainījās
arī sabiedriskā iekārta un ekonomiskā sistēma. Ulmaņa valdības veidotā kameru sistēma
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tika likvidēta jau 28. jūnijā, sākās vispārēja nacionalizācija un uzņēmumu iekļaušana
vienotajā PSRS sistēmā.
Pēc gada Padomju Savienībai uzbruka hitleriskā Vācija, kas drīz vien okupēja arī
Latvijas teritoriju. Baltijas valstu neatkarību Vācija neatzina un kopā ar Baltkrieviju šīs
republikas iekļāva reihskomisāra pārvaldītā Ostlandes apgabalā. Zīmīgi, ka Vācija atzina
padomju varas veiktās nacionalizācijas rezultātus un pat uzturēja PSRS noteiktās cenas
precēm, kas atviegloja Latvijas izlaupīšanu. Vācu ieviestā naudas zīme reihsmarka tika
piesaistīta padomju rublim: 1RM =10 rubļi. Lai gan bez sociālistiskās retorikas, Vācija
daudzās jomās turpināja padomju varas iesākto, arī Latvijas resursu izlaupīšanu un
cilvēku izvešanu piespiedu darbiem Vācijas rūpniecībā un lauksaimniecībā. Kooperatīvus
okupācijas vara pakļāva Ostlandes Kooperatīvu savienībai (Genossenshaftsverbund
Ostland), kura šīs organizācijas pārvaldīja, ielika vadībā sev uzticamus cilvēkus, iekasēja
dalības maksu, noteica Vācijas kara saimniecībai nepieciešamos darbības virzienus utt.
Vērā ņemamu uzplaukumu šīs okupācijas laikā Latvijas kooperācija nepieredzēja. Vācu
okupācija ilga līdz 1945. gada maijam, pēc tam Latviju atkal pilnīgi pakļāva padomju
administrācijai.
Radikālas pārmaiņas skāra arī kooperāciju. Kooperācijas statuss padomju savienībā
bija visai neskaidrs, lai gan Konstitūcijas 126. pants pasludināja padomju pilsoņu tiesības
apvienoties kooperatīvās organizācijās, taču ar piebildi, ka arī šo organizāciju “vadošais
kodols” ir komunistiskā partija. Padomju savienībā valdīja tāda filozofija: valsts un
kooperatīvais īpašums ir sociālistiski un abi kalpo kopējam mērķim – komunistiskās
sabiedrības celtniecībai. Atšķiras tikai šo īpašuma formu kolektivizācijas pakāpe, taču abi
pārstāv sociālistisko ražošanas veidu. Komunisma celtniecības gaitā pēc kāda laika abas
šīs īpašuma formas attīstīsies un saplūdīs vienotā komunistiskā īpašumā, kas kalpos par
pamatu ražošanas attiecībām nākotnes sabiedrībā. Tātad kooperācija tika uzskatīta par
nepieciešamu, bet pārejošu ražošanas attiecību formu.
Kooperatīviem piederošās ēkas un aprīkojums bija pasludināts par kooperatīvo
organizāciju “sabiedriski sociālistisko īpašumu”. Nevarētu teikt, ka komunistiskā partija
neveicināja kooperāciju. Tā darīja daudz vairāk – organizēja, vadīja un izmantoja to savu
mērķu sasniegšanai. Vēl tiešākā veidā, nekā Ulmaņa vai vācu okupācijas laikos,
kooperatīvi tika pakļauti valsts interesēm, tikai šoreiz valsts bija Padomju Savienība.
Latvijas kooperatīvi un to savienības tika integrēti vienotajā PSRS kooperācijas sistēmā,
kuras centrs bija Maskavā un saīsināti saucās “Centrosojuz”.
Formāli tika saglabāta kooperatīvu struktūra, darbojās valdes, revīzijas komisijas,
regulāri tika sasauktas kopsapulces. Taču iniciatīva nāca no augšas: valdē varēja ievēlēt
tikai iepriekš augšās apstiprinātus kandidātus, lēmumu projektus, kurus piedāvāja
apstiprināt kopsapulcēm, iepriekš sagatavoja augstāki funkcionāri. Tā kā iepriekš jau bija
veiktas kadru tīrīšanas, reti kurš uzdrīkstējās jaunajai kārtībai pretoties. Ja tomēr kāds
kolektīvs pieņēma “nepareizu” lēmumu, augstāk stāvošā organizācija (rajona vai
republikas savienība) varēja to kurā katrā brīdī atcelt. Nevēlamu kadru atcelšanu
pamatoja ar “kooperatīvās disciplīnas neievērošanu” vai “rīcību pret padomju
tirdzniecības interesēm”. Lai nodrošinātu pilnīgu kontroli, katrā kooperatīvā tika veidotas
partijas pirmorganizācijas, kurās bija vismaz trīs cilvēki. Latvijas “buržuāziskos
kooperatīvus” padomju vara vai nu likvidēja vai arī pārvērta par “darbaļaužu
kooperatīviem” jeb “darbaļaužu masveida sabiedriski saimnieciskām apvienībām”.
Kooperatīviem, it īpaši patērētāju biedrībām, tika nosprausti uzdevumi, piemēram,
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apgādāt darbaļaudis ar pārtikas precēm. Kooperatīvi arvien skaitījās brīvprātīgo
organizācijas, taču pastāvēja daudz sviru, lai cilvēkus pamudinātu tajās iestāties.
Piemēram, lai varētu pilnībā izmantot patērētāju biedrību sniegtās priekšrocības, vispirms
bija jāiestājas biedrībā. Pat pēdējos padomju varas gados, kad režīms bija kļuvis
liberālāks, daudzas t.s. deficītpreces varēja iegādāties tikai patērētāju biedrību biedri, par
ko tika veikts ieraksts paju grāmatiņā. Tādējādi jau 1940. gada nepilnos 5 mēnešos
patērētāju biedru skaits Latvijā trīskāršojās, salīdzinot ar 1940. gada sākumu.
Rietumos un citās kapitālistiskās zemēs tapušo kooperācijas ideoloģiju padomju var
neatzina, nosaucot to par reformistisku vai oportūnistisku, kas objektīvi kalpo buržuāzijas
interesēm. Līdzīgi tika apkarots kooperatīvisms. Jau Ļeņins bija pasludinājis, ka īsta
kooperācija iespējama tikai sociālistiskā iekārtā. tāpēc Latvijas kompartijas IX kongress,
kas sanāca 1940. gada decembrī, pieņēma īpašu rezolūciju, kas pieprasīja komerciālu
uzņēmumu attīrīšanu no padomju varai naidīgiem cilvēkiem. Pamatojoties uz šo
rezolūciju, tika veikta ne vien aktīvāko kooperatoru izslēgšana no kooperatīviem, bet arī
deportācija uz Sibīriju. Izvesto kooperatoru vidū bija tādi pazīstami cilvēki kā Pēteris
Berģis, Pēteris Geidāns, Jūlijs Ērglis, Aleksandrs Siecenieks, Voldemārs Kramiņš, Ādolfs
Valters, Klāvs Lorencs u.c. 1945. gadā sākās otrais attīrīšanas vilnis. Kooperatīvo
savienību bibliotēku grāmatas un kooperatoru žurnāli tika nodoti makulatūras savācējiem.
2.6.1. Krājaizdevu sabiedrības
Pēc Latvijas okupācijas 1940. gada 17. jūnijā drīz vien sākās kredītiestāžu
nacionalizācija, lai gan faktiski lielākā banku daļa jau piederēja valstij, par ko bija
parūpējusies K. Ulmaņa valdība. Signāls vispārējai nacionalizācijai tika dots 22. jūlijā,
kad jaunievēlētā Tautas Saeima pieņēma šādu deklarāciju: „Saeima pasludina visu zemi
ar tās bagātībām, mežiem, ezeriem un upēm par visas tautas īpašumu, tas ir par valsts
īpašumu. Zemniecības lietošanā nododamās zemes lielums tiek nosacīts ne lielāks par 30
hektāriem.” Otrā deklarācija pasludināja: „Sākot ar šo brīdi, visus lielos tirdzniecības
uzņēmumus, rūpniecības un transporta uzņēmumus, kā arī bankas ar viņu vērtībām
Saeima apsludina par visas tautas mantu, t.i. valsts īpašumu.”
Likumu “Par lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju” Ministru kabinets
pieņēma jau 25. jūlijā. Tas paredzēja nacionalizēt arī apdrošināšanas sabiedrības,
kredītiestādes, lombardus un privātu personu seifus. Bez tam „visi dārgmetāli, kā
lējumos, tā arī izstrādājumos, kā arī dārgakmeņi, kas atrodas juvelieru veikalos, jānodod
bankas glabāšanā”. 9. augusta valdības lēmums noteica, ka visi vērtspapīri: akcijas,
obligācijas, pajas un ķīlu zīmes to īpašniekiem un turētājiem, kā personām, tā iestādēm,
jānodod Latvijas bankai.
Līdzīgs liktenis sagaidīja arī naudas līdzekļus. Jau Ulmaņa valdība, ienākot
padomju armijai, izdeva rīkojumu, kas aizliedza izmaksas no noguldījumiem un
tekošajiem rēķiniem. Dažas dienas vēlāk izmaksas tika atļautas, taču ļoti ierobežotā
apjomā. 1941. gada 25. martā valdība pasludināja, ka lats vairs nav derīgs kā maksāšanas
līdzeklis. Katram noguldītājam kontā atstāja tūkstoti rubļu, pārējo konfiscēja. Tikai pēc šā
akta līdzekļus no kontiem sāka izmaksāt neierobežoti.
Akciju banku un savstarpējo kredītbiedrību nacionalizāciju valdība sāka 24. jūlijā.
Ideoloģisku un propagandisku apsvērumu dēļ krājaizdevu sabiedrības kādu laiku palika
neskartas. Pārkārtojumi notika ātri, bet pakāpeniski, tā ka iesākumā šo pārkārtojumu
mērķis nebija skaidrs. Privātās kredītiestādes tika pievienotas Latvijas bankai. 19. jūlijā
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jaunā valdība izdeva likumu Par Vispārējās Lauksaimniecības bankas pievienošanu
Valsts Zemes bankai, bet Vispārējo Lauksaimniecības banku, kā jau minēts, Ulmaņa
valdība bija pasludinājusi par krājaizdevu sabiedrību speciālo savienību. Ar 29. jūlija
likumu Valsts Zemes bankai pievienoja Zemnieku Kredītu banku. 22. augustā Ministru
kabinets izdeva likumu “Par lauksaimniecības kredītu”. Ar šo likumu Valsts Zemes
banka tika pārdēvēta par Latvijas PSR Lauksaimniecības banku un tai tika pakļautas visas
lauku krājaizdevu sabiedrības. Šīs sabiedrības varēja turpināt īstermiņa kredītu
izsniegšanu un noguldījumu pieņemšanu, taču visi brīvie līdzekļi bija jāglabā
Lauksaimniecības bankā. Līdz ar to Lauksaimniecības banka pārņēma arī visus Latvijas
bankas kredītus, kurus tā bija piešķīrusi lauku KS. Zemes lietošanas tiesības un
nekustāmais īpašums turpmāk vairs nevarēja kalpot par ķīlu kredītu saņemšanai.
Augustā jau sākās Latvijas kredītiestāžu pilnīga pārveidošana atbilstoši padomju
sistēmas principiem. 2. augustā Ministru kabinets izdeva likumu par Latvijas
Kredītbankas pievienošanu Latvijas bankai, kuru 10. oktobrī savukārt pārveidoja par
PSRS Valsts bankas Latvijas republikas kantori. 5. augustā valdība Latvijas Hipotēku
banku pārdēvēja par Latvijas PSR Komunālo banku. Tai pievienoja Rīgas Pilsētas
diskonta banku, Rīgas Jūrmalas pilsētas banku, Rīgas Hipotēku biedrību, Rīgas Privāto
ķīlu zīmju kredītbiedrību un visas pilsētu pašvaldību krājkases. Šai bankai bija paredzēts
pievienot arī pilsētu krājaizdevu sabiedrības. Vēl bija paredzēts dibināt Kooperatīvo
banku, taču šis nodoms līdz kara iesākumam, nedz arī vēlāk netika īstenots.
Vācu laikā okupācijas administrācija centās atdzīvināt kredītkooperatīvu darbību,
plānojot tos izmantot kā krājkases. Šim nolūkam depozītu noguldītājiem tika solītas 100
reihsmarkas par katru noguldīto tūkstoti latu (pēc padomju noteiktā apmaiņas kursa), arī
par padomju varas ekspropriēto noguldījumu daļu. Taču cilvēku atsaucība nebija liela.
Pēc kara kādu laiku vairāki kredītkooperatīvi turpināja darboties, arī neformāli. Pilnīga
krājaizdevu sabiedrību likvidācija noslēdzās 1949. gadā, līdz ar otro deportāciju un lauku
kolektivizāciju. Padomju pilsoņiem savus uzkrājumus piedāvāja noguldīt valsts krājkasēs.

2.6.2. Savstarpējās apdrošināšanas biedrības
Padrošināšanas biedrības tika slēgtas jau 1940. gadā, jo padomju likumi noteica, ka
apdrošināšana veicama, turklāt obligāti, valsts apdrošināšanas uzņēmumā Gosstrah. Vācu
okupācijas laikā bija mēģinājumi savstarpējo apdrošināšanu atjaunot, taču šos pūliņus
pārtrauca padomju vara.
2.6.3. Piensaimnieku sabiedrības
Latvijas piensaimnieku sabiedrības kopā ar to savienībām, kā arī pienotavas, kas
pilsētas apgādāja ar svaigu pienu, tika nacionalizētas drīz pēc sarkanās armijas ienākšanas
Latvijā. Vācu okupācijas laikā to darbība daļēji tika atjaunotas, lai gādātu sviestu un citus
piena produktus vācu armijai, taču pēc kara tās atkal tika pakļautas nacionalizācijai. Tās
pilnīgi likvidēja 1949. gadā līdz ar lauksaimniecības kolektivizāciju. Pašas ražošanas ēkas
un aprīkojums nonāca jaundibināto kolhozu un padomju saimniecību rīcībā.
2.6.4. Lauksaimniecības biedrības
Lauksaimniecības biedrību un kooperatīvu darbs tika pārtraukts jau 1940. gadā līdz
ar kameru sistēmas likvidāciju, lai gan paši biedri iespēju robežās turpināja sadarboties
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neformāli. Daudzi aktīvākie biedrību darbinieki un vadītāji tika pakļauti tīrīšanas
akcijām, represijām un deportācijai.
Pēc kara arī lauksaimniecība tika organizēta īpatnējā kooperācijas sistēmā, kuru
sauca par kolektīvām saimniecībām jeb kolhoziem. Kolhozu īpašums sākotnēji tika
dēvēts par kooperatīvu-kolhozu īpašumu. Pēc padomju definīcijas, tā bija “viena no
sociālistiskā īpašuma formām, kas izslēdz iespēju cilvēkam ekspluatēt cilvēku, nodrošina
plānveidīgu ražošanas attīstību, kolektīvu darbu un sadali pēc padarītā darba.
Kooperatīvu-kolhozu īpašums veidojas, apvienojoties kolhozos un ražošanas
kooperācijas arteļos. Divu dažādu sociālistiskā īpašuma formu nepieciešamība ir nosacīta
ar dažādiem ceļiem, pa kādiem strādnieku šķira un darba zemniecība nonāk pie
sociālisma, arī ar to, ka ražošanas spēku attīstības līmenis lauksaimniecībā vēl ir zemāks
nekā ražošanas spēku attīstības līmenis rūpniecībā un citās tautas saimniecības nozarēs”.
Saskaņā ar PSRS Konstitūciju, galvenie īpašuma objekti kolhozos bija tiem
piederošās sabiedriskās ēkas, dzīvais un nedzīvais inventārs un kolhozu saražotā
produkcija. Kolhoznieku sētas personīgajā lietošanā palika neliela piemājas zemes
platība, bet personīgajā īpašumā – dzīvojamā māja, nepieciešamās saimniecības ēkas,
noteikts daudzums produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku un putnu, kā arī sīkais
inventārs. Ar laiku par lielāko kolhozu īpašuma daļu palika t.s. nedalāmie fondi, kas auga
uz t.s. kolhozu uzkrājumu rēķina. Piemēram, 1966. gadā nedalāmo fondu kopējā vērtība,
ko dēvēja par pamatlīdzekļiem, sasniedza 376,6 miljonus rubļu.
Protams, kolhozus nevar saukt par kooperatīviem, kā to pēc atmodas bija sākuši
darīt vairāki mūsu ultraliberālie politiķi, kuri paši bieži vien agrāk bijuši dedzīgi
kompartijas funkcionāri. Pirmkārt, iestāšanās kolhozos nebija brīvprātīga, bet piespiedu
pasākums. Pretošanās iekļaušanai kolhozos bieži izsauca represijas un deportāciju. Arī
izstāšanās pirmajās desmitgadēs nebija iespējama. Otrkārt, kolhozus vadīja no augšas, un
biedru kopsapulcei būtiskos jautājumos bija maza teikšana. Faktiski kolhozus vadīja
vietējā rajona partijas komiteja, kura savukārt pildīja republikas un vissavienības
kompartijas norādījumus un plānus. Treškārt, kolhozu īpašums nepiederēja konkrētiem
kolhozniekiem, bet bija ieskaitīts nedalāmajā fondā, kolhozniekiem atstājot tikai nelielu
zemes gabalu personīgai lietošanai. Tātad kolhoziem nebija tādu kooperatīviem
raksturīgu iezīmju kā ekonomiskā patstāvība, pašpārvalde un pašfinansēšana. Pirmajās
kolhozu attīstības piecgadēs kolhoznieki bieži vien nesaņēma pat atalgojumu par savu
darbu. Staļina valdīšanas pēdējos gados sākās kolhozu valstiskošana, daudzus pārvēršot
par padomju saimniecībām. 1980. gados labākie kolhozi gan bija palikuši visai turīgi un
arī kolhoznieki dzīvoja salīdzinoši lielā labklājībā.
Kolhozu attīstība piedzīvoja vairākas pretrunīgas pārmaiņas un reformas. Veidojās
arī starpkolhozu, jaukto valsts un kolhozu apvienību īpašums, kas arvien vairāk bija
saistīts ar valsts fondiem. Vēlākajos gados aktīvi darbojās arī dažādu lauksaimniecības
nozaru biedrības ar veicināšanas funkcijām. Taču kolhozu darbības analīze nav šīs
grāmatas uzdevums. Pietiek ar secinājumu, ka kooperācijas ideja un prakse Latvijas
laukos tika lielā mērā iznīcināta un izkropļota, kas diemžēl arvien jūtams lauku cilvēku
psiholoģijā, kuru attieksme pret darbu un dzīvi ir visai pavirša un pasīva – kā jau
piespiedu darbā nodarbinātiem ļaudīm. Vairāk tiek domāts, kā ko “dabūt”, nevis pašiem
radīt. Tāda attieksme diemžēl bremzē kooperācijas attīstību arī mūsdienās.
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2.6.5. Dzīvokļu celtniecības kooperatīvi
Arī pirmskara Latvijā darbojās daži dzīvokļu kooperatīvi, taču to īpatsvars un
nozīme bija visai niecīga. Gan ideoloģisku, gan praktisku vajadzību dēļ padomju Latvijā
tika veidoti dzīvokļu celtniecības kooperatīvi, kuru uzdevums bija celt mājas, kurās biedri
saņēma sev dzīvokļus. Kooperatīvā dzīvokļu celtniecība sāka attīstīties pēc PSKP CK un
PSRS MP 1962. gada 1. jūnija lēmuma pieņemšanas “Par individuālo un kooperatīvo
dzīvokļu celtniecību”. Pēc padomju definīcijas, dzīvokļu celtniecības kooperatīvs ir
“strādnieku un kalpotāju (arī pensionāru) brīvprātīga apvienība, kuras mērķis ir
nodrošināt savus biedrus ar dzīvojamo platību, ceļot vairākdzīvokļu namus par
kooperatīva līdzekļiem ar valsts kredīta palīdzību”. Ideoloģiskais pamatojums bija šāds:
“Šo kooperatīvu uzdevums ir aizstāt neracionālo individuālo dzīvojamo māju būvi ar
modernu lielu namu celtniecību un, iesaistot tajā darbaļaužu brīvos līdzekļus, paātrināt
dzīvokļu problēmas atrisinājumu mūsu zemē.”
Protams, aizbildināšanās ar “neracionālo individuālo māju būvi” bija tīrās blēņas,
lai gan atbilda padomju ideoloģiskajiem priekšstatiem par kopā dzīvošanu un savstarpēju
uzraudzīšanu. Galvenais faktiskais iemesls šādam partijas lēmumam bija masveida
iebraucēju nometināšana Latvijas teritorijā. Iebraucēji baudīja priekšrocības dzīvokļu
saņemšanā, taču celtniecības organizācijas nespēja uzbūvēt šim nolūkam nepieciešamo
apdzīvojamo platību. Bet vajadzība pēc dzīvojamās platības strauji augošajās pilsētās bija
arī vietējiem iedzīvotājiem, kuriem nācās gadu desmitiem gaidīt dzīvokļu saņemšanas
rindās. Tas tad arī bija galvenais cilvēku kontingents, kuru vajadzībām tika organizēti
dzīvokļu celtniecības kooperatīvi.
Jāatzīst, ka šis kooperācijas veids padomju laikā bija vistuvākais patiesas
kooperācijas principiem. Biedrības patiešām bija brīvprātīgas un ar salīdzinoši
demokrātisku pārvaldi. Kooperatīva biedram pirms būvdarbu sākuma bija valsts bankā
jāiemaksā 40% no summas, kas nepieciešama viņa pasūtītā dzīvokļa būvei. Pārējos 60%
piešķīra valsts kā ilgtermiņa aizdevumu, kas bija vienmērīgi dzēšams 10 – 15 gados.
Aizdevuma likme – tikai 1% gadā. Pēc mājas uzcelšanas dzīvokļi tika nodoti biedru
īpašumā.
Tiesa, kooperatīva biedriem, vismaz kustības pirmajos gados, bija maza teikšana
par ceļamās mājas arhitektūru un dzīvokļu iekārtojumu. Tās bija tās pašas pelēkās
tipveida mājas, kādas raksturīgas padomju celtniecībai. Cilvēkiem ar labu gaumi pēc
dzīvokļa saņemšanas bija jāveic tā pārbūve. Vēlākos gados kooperatīviem radās lielākas
iespējas vienoties ar celtniecības organizācijām par stāvokli, kādā nododami uzceltie
dzīvokļi.
Zīmīgi, ka jau padomju laikos dzīvokļu celtniecības kooperatīviem bija jāuzņemas
arī uzcelto māju apsaimniekošana. Mājas ekspluatācijas un apgādes izdevumi bija jāsedz
pašiem biedriem. Ja paveicās ievēlēt talantīgu vadību, apsaimniekošanu varēja organizēt
visai racionāli un salīdzinoši izdevīgi.
Celtniecības kooperatīvi darbojās saskaņā ar LPSR Ministru Padomes 1970. gadā
apstiprinātajiem LPSR Dzīvokļu celtniecības kooperatīva paraugstatūtiem. Augstākais
lēmējorgāns bija biedru kopsapulce, kas uz divu gadu termiņu ievēlēja valdi un revīzijas
komisiju. Par biedru uzņēma ikvienu pilngadīgu pilsoni, kas dzīvo un strādā attiecīgajā
apvidū un kam ir nepieciešamība uzlabot dzīves apstākļus. Piešķiramo dzīvokļa platību
noteica atbilstoši biedra iemaksai (pajai). Biedram bija tiesības savu paju nodot ģimenes
loceklim, kas dzīvo kopā ar viņu; apmainīt dzīvojamo platību pret citu; izstāties no
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kooperatīva, saņemot atpakaļ paju iemaksu. Mantiniekam, kas dzīvojis kopā ar biedru,
bija pirmtiesības uz paju un priekšrocības iestāties kooperatīvā, saglabājot sev dzīvokli.
Padomju Latvijā pirmais dzīvokļu celtniecības kooperatīvs bija 1962. gadā
dibinātais “Zinātne”. 1970. gados celtniecības kooperatīvi ik gadus vidēji ekspluatācijā
nodeva 1500 dzīvokļus. 1980. gados Latvijā darbojās 62 celtniecības kooperatīvi, no
kuriem 53 bija Rīgā. Tie ekspluatācijā nodeva mājas ar 91,7 tūkstošiem kvadrātmetru
lielu kopējo lietderīgo platību. Pēc PSKP 26. kongresa lēmuma par kooperatīvās
celtniecības paplašināšanu kustības apjomi pieauga, lai gan statistikas datus par pēdējo
gadu sasniegumiem sameklēt neizdevās. Daži dzīvokļu celtniecības kooperatīvi būvēja
arī garāžas, mašīnu stāvvietas, vasarnīcas, iekārtoja mazdārziņus, lai gan parasti šim
nolūkam pēc līdzīgiem principiem dibināja īpašus kooperatīvus.

2.6.6. Patērētāju biedrības
1940. gada 22. oktobrī uz likvidētās Centrālās savienības “Turība” bāzes padomju
vara izveidoja LPSR Patērētāju biedrību republikānisko savienību, ko pēc kara pārdēvēja
par LPSR Patērētāju biedrību savienību (LPBS). Kā starpposms starp LPBS un patērētāju
biedrībām tika izveidotas Rajonu Patērētāju biedrību savienības (krieviski
Rajpotrebsojuz). Šī struktūra tika veidota atbilstoši PSRS Tautas komisāru padomes un
PSRS Vissavienības komunistiskās partijas 1939. gada 29. janvārī pieņemtajiem Lauku
kooperatīvo sabiedrību (krieviski Selpo) paraugstatūtiem. Līdz ar to Latvijas patērētāju
biedrība kļuva par vienotās PSRS kooperatīvās tirdzniecības sastāvdaļu, kura darbojās
pēc Centrosojuz norādījumiem.
Minēto statūtu 5. punkts noteica, ka katrai kooperatīvai sabiedrībai jābūt vietējās
savienības loceklim. Tas nozīmēja: ja kādu sabiedrību rajona savienībā neuzņēma vai no
tās izslēdza, tā bija jālikvidē. Savukārt 5. punkts noteica, ka katrai lauku kooperatīvajai
sabiedrībai darbība jābalsta uz ekonomiskiem aprēķiniem un stingri jāievēro valsts
noteiktās cenas, kā arī saskaņā ar plānu, kas izstrādāts atbilstoši rajona padomes
izdotajiem un biedru kopsapulces apstiprinātajiem darba uzdevumiem. Tā kā rajona
savienībām darba uzdevumus uzdeva republikāniskā apvienība, tai savukārt Centrosojuz,
bet Centrosajuz mērķi bija saskaņoti ar Vissavienības komunistiskās partijas dotajiem
uzdevumiem, tad iznāca, ka visa patērētāju biedrību sistēma darbojās stingros Valsts
plāna ietvaros un nospraustajos virzienos. Parastajiem biedriem atlika šos plānus pieņemt,
formāli apstiprināt un pildīt.
Mainījās arī peļņas sadales principi patērētāju biedrībās. Prēmiju jeb peļņas
atlikuma izmaksa saistībā ar biedra iepirkumu apjomu tika atcelta, nodēvējot to par
buržuāzisku principu. Taču dividenžu izmaksa par pajām sākotnēji netika ierobežota.
Tikai peļņas dalīšanu varēja sākt pēc ienākumu nodokļa (35%) nomaksāšanas valstij.
Tādējādi dažus gadus biedriem izmaksāja 50 līdz 70% peļņas. Tikai 1959. gadā
izmaksājamo peļņas daļu ierobežoja ar 5%. Tad peļņu sadalīja pēc Centrosojuz
norādījumiem: no viena līdz 20% – dividendēm, 4% – personāla apmācībai, 4% – biedru
sociālajām un kultūras aktivitātēm, 1,5% – prēmijām labākajiem darbiniekiem, 10% –
ziedojumi rajona savienībai, ne mazāk kā 50% – atskaitīja kolektīvajam kapitālam, ko
sauca par pamatfondu.
Tā 1958. gadā Latvijā darbojās 146 lauku patērētāju biedrības un 3 zvejnieku
kooperatīvi, kas bija apvienoti 35 rajonu savienībās. Bez tam deviņiem rajoniem nebija
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savas savienības, bet tikai viena patērētāju biedrība, kas pakļāvās tieši LPBS. Kopumā
šīm biedrībām bija atvērti 2432 veikali, galvenokārt nelieli veikali lauku ciematos.
Pēc kara viens no svarīgākajiem patērētāju biedrību uzdevumiem bija dažādu
lauksaimniecības produktu un izejvielu sagāde rūpniecības nodrošināšanai ar izejvielām,
pilsētu iedzīvotāju apgādei ar pārtiku, sakaru paplašināšanai starp pilsētām un laukiem,
strādnieku šķiras un zemniecības savienības nostiprināšanai. Biedru skaits patiešām auga.
Ja 1940. gada sākumā 225 patērētāju biedrībās apvienojās 42410 biedri un darbojās 584
veikali, tad 1946. gadā patērētāju biedrībās bija 107 tūkstoši, 1951. gadā 182 tūkstoši,
1961. gadā 358 tūkstoši, bet 1967. gadā – jau 572 tūkstoši biedru. 1949. gadā patērētāju
kooperācijai pievienoja atlikušo lauksaimniecības un piensaimniecības kooperatīvu tīklu
(tirdzniecības, sagādes un ražošanas uzņēmumus). 1959. gadā patērētāju kooperatīvi
ieguva tiesības atvērt veikalus pilsētās un strādnieku ciematos. 1967. gadā patērētāju
biedrības darbojās 224 komisijas veikali. 1967. gadā sistēmā darbojās jau 3030 veikali ar
8446 darba vietām, kas nodrošināja 35% no kopējā LPSR mazumtirdzniecības preču
apgrozījuma. Līdztekus attīstījās izejvielu sagādes un pārstrādes bāze. 1967. gadā sistēmā
darbojās 160 sagādes-pieņemšanas punkti, 50 skābēšanas-sālīšanas punkti, 237 ražošanas
uzņēmumi ar 4888 strādniekiem, 12 rūpkombināti, 94 maizes ceptuves, 27 desu
darbnīcas, 10 augļu un dārzeņu pārstrādes cehi, 8 konfekšu un 5 šūšanas cehi, kuri
kopumā saražoja preces par 44,5 miljoniem rubļu. Daļu produkcijas eksportēja, arī uz
tādām attīstītām valstīm kā Japāna, Šveice, Beļģija, Anglija, Austrija un Francija.
Pēdējie dati par patērētāju biedrību attīstību LPSR publicēti 1987. gadā. Tolaik šī
masveida organizācija apvienoja jau 700 tūkstošus paju biedru jeb 73% republikas
pieaugušo iedzīvotāju un nodrošināja 36% mazumtirdzniecības preču apgrozījuma. LPBS
pēc vairākām reformām ietvēra 10 rajonu patērētāju biedrību savienības ar 35 patērētāju
biedrībām, 16 rajonu patērētāju biedrības, kā arī divas starprajonu zvejnieku
kooperatīvus. Savienībai piederēja trīs lielas vairumtirdzniecības organizācijas, 9 tautas
patēriņa preču ražošanas kombināti, trests “Latkoopstrojmontaž”, 4 zvēraudzētavas un
citi uzņēmumi, kā arī plašas transporta bāzes. Kooperatīvās ražošanas diapazons bija
visai plašs – no melno polārlapsu audzēšanas līdz keramikas izstrādājumiem. Preču
apgrozības tempi bija straujāki nekā valsts tirdzniecībā. Bija vērojama strauja veikalu
modernizācija, atsakoties no nepiemērotām telpām un būvējot jaunus tirdzniecības
kompleksus. LPBS piederēja mazumtirdzniecības tīkls, tirdzniecības centri, t.s. kolhozu
tirgi (arī Rīgas centrāltirgus), ārpusveikala tirdzniecības aprīkojums. Šai ziņā kooperatīvā
tirdzniecība sekoja pasaulē valdošajām tendencēm. Tirdzniecības platība uz 1000
iedzīvotājiem sasniedza 2125 kvadrātmetrus, kas nebija slikts rādītājs. Daudzveidīga
sortimenta preces koncentrēja lielos universālveikalos, kas sniedza arī citus
pakalpojumus. Vairumtirdzniecības centrā bija iekārtots elektroniski skaitļojamo mašīnu
(ESM) centrs. Bija attīstījusies plaša sabiedriskās ēdināšanas sistēma (arī kafejnīcas un
restorāni) ar 115 tūkstošiem vietu jeb 19 vietām uz 1000 iedzīvotājiem, ņemot vērā arī
skolu ēdnīcas. Darbojās 40 veidu lauksaimniecības produktu un dažādu izejvielu
iepirkšanas punkti, kas pieņēma izejvielas no kolhoziem, padomju saimniecībām un
personiskajām iedzīvotāju palīgsaimniecībām. Vairākos rajonos bija uzceltas tipveida
augļu, dārzeņu un kartupeļu uzglabāšanas bāzes.
No kopējā rūpnieciskās ražošanas apjoma 80% bija saistīts ar pārtikas rūpniecību.
Vislielākais pieprasījums bija pēc augļu un dārzeņu konserviem, desām, kūpinājumiem,
bezalkoholiskiem dzērieniem un konditorejas izstrādājumiem. Pēdējos gados ar
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Dienvidslāvijā ražotām iekārtām tika ierīkoti vairāki gaļas pārstrādes moduļcehi un
maizes izstrādājumu ceptuves ar veikaliem, kuri tirgoja svaigu maizi. 53% maizes
izstrādājumu Latvijā nodrošināja LPBS uzņēmumi. Kopumā patērētāju biedrību sistēmā
strādāja 45 tūkstoši cilvēku. To atpūtas vajadzībām tika organizētas fizkultūras un sporta
nodarbības, tūrisma braucieni, darbojās ap 100 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu,
tika rīkotas telšu pilsētiņas un sporta nometnes. Rīgā darbojās kooperatīvais tehnikums ar
900 vietām, kas gatavoja jaunus kadrus kooperācijai. Bērnu aprūpēšanai darba laikā bija
iekārtoti savi bērnudārzi. Savu produkciju LPBS eksportēja vairāk nekā uz 30 ārvalstīm,
tās eksporta katalogā bija vairāk nekā 40 preču un izejvielu nosaukumu. Zīmīgi, ka šī
organizācija bija starptautiski atzīta – tā bija Starptautiskās Kooperatīvu alianses locekle.
Var un vajag kritizēt padomju patērētāju biedrību neatbilstību klasiskajiem
kooperācijas principiem, taču nevar un nevajag noliegt šīs sistēmas patiešām ievērojamos
sasniegumus. Nevajadzētu kļūt lielākiem dogmatiķiem par pašiem padomju ideologiem.
Te varbūt vietā ķīniešu vadītāja Deņsjaopina teiciens: vai nav vienalga, kādā krāsā kaķis,
ja vien viņš labi ķer peles?
Nevar noliegt, ka patērētāju biedrības bija dinamiskākais un modernākais padomju
tirdzniecības sektors, kam piederēja lieli īpašumi un kurā darbojās daudz profesionālu
speciālistu. Tieši patērētāju biedrībām, ņemot vērā arī starptautisko atzīšanu, bija
vislielākās izredzes pārdzīvot 1990. gadu pārmaiņas, protams, atbilstoši pielāgojoties
jaunajiem apstākļiem un izvēloties tiem atbilstošus mērķus un darbības formas. Tas būtu
liels ieguvums neatkarīgajai Latvijai. Diemžēl šīs sistēmas vadītāji, kas varbūt bija labi
izpildītāji, bija ieauguši birokrātiskā rutīnā, tie paši nespēja domāt stratēģiski un rīkoties
radoši, līdz ar to patērētāju biedrību sistēma faktiski sabruka, atbrīvojot vietu, kuru tagad
aizpilda pārsvarā ārvalstniekiem piederoši lielveikalu tīkli un mazefektīvas bodītes.
Iznīka arī biedrības ražotnes un pārējā infrastruktūra. Šo sabrukumu var izskaidrot ar
vairākiem faktoriem.
Vispirms jau pat likumdevēju vidū saradās daudz runātāju un eksperimentētāju,
kuri pārāk burtiski un mehāniski izprata Latvijas neatkarības atjaunošanu, mēģinot
atjaunot to, kas pilnīgi citos apstākļos pastāvējis pirms 50 gadiem. Nevis pilnveidot un
modernizēt to, kas jau reāli ir. Tā uzradās vairāki iniciatori, kas sāka atjaunot gan Ulmaņa
laika kameras, gan Centrālo savienību “Turība”, gan Tautas banku, kā arī pieprasīt šīm
organizācijām kādreiz piederējušos īpašumus. Sākās savstarpēji ķīviņi, apvainojumi
sadarbībā ar čeku, masoniem vai Maskavu utt. Otrkārt, sākās haoss finanšu sfērā un
tirdzniecībā. Hiperinflācijas un citu pārmaiņu iespaidā bruka pašmāju ražošana. Gan
vairumtirgotāji, gan darbu zaudējušie “maišelnieku” bari tiesiski nesakārtotā vidē sāka
masveidīgi ievest lētu ārvalstu produkciju un dažādus viltojumus. Uz katra stūra dienu un
nakti katrs varēja tirgot visu, kam vien tika klāt, arī zemas kvalitātes spirtu un
šaujamieročus. Tāpat uz katra stūra kāds brīvi mainīja valūtu. Stāvokli uz ielām un
tirdzniecības vietās faktiski kontrolēja īpatnēji skūtu jauniešu bari sporta biksēs, kurus
policija izlikās neredzam. Nenosakāmas izcelsmes preču tirgotāji parādījās visur,
okupējot arī patērētāju biedrībām piederošos tirgus.
Vecās inerces pārņemtās patērētāju biedrības šādai stihijai pretoties nespēja, un
viņu veikali, kas darbojās pārsvarā vecajā režīmā, palika pustukši. Haosa nomākti, dūšu
un morālo līdzsvaru zaudēja arī patērētāju biedrību vadītāji. Tie sāka lūkoties uz citām
darbības jomām, vispārējā haosā vispirms cenšoties kaut ko pievākt no vecās greznības.
Tieši veikalus pirmos skāra tiesiski maz reglamentēta privatizācija, ko tautā ātri vien
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iesauca par prihvatizāciju. Daudzi biedrību objekti tika pārdoti, turklāt bez tiesiski
noformētas paju biedru piekrišanas. Tikai nedaudziem patērētāju biedrību vadītājiem
izdevās daļēji saglabāt un reorganizēt biedrību atliekas, kas centās pulcēties zem
atjaunotās Centrālās biedrības “Turība” jumta. Taču šai savienībai kādreizējo sistēmu
atjaunot neizdevās, nedz arī radīt jaunu sistēmu, kas aptvertu visu Latviju. Vislielākie
cietēji no patērētāju biedrību sabrukuma ir nomaļie lauku rajoni, kuri vispār atstāti bez
vērā ņemamiem tirdzniecības uzņēmumiem.
2.6.7. Gorbačova kooperatīvu fenomens
Jaunā PSKP CK ģenerālsekretāra Mihaila Gorbačova valdīšanas laikā notika
savdabīga atgriešanās pie “patiesi ļeņiniskas” sociālisma izpratnes, savulaik Ļeņina
iniciētās “jaunās ekonomiskās politikas” jeb NEP atdzimšana, kurā ievērojama vieta bija
atvēlēta kooperācijai.
Apsvērumi, kas komunistisko partiju spieda atgriezties pie NEP, bija visai nopietni.
Pirmkārt, radās asa nepieciešamība smaguma centru ekonomikā pārnest no
starprezultātiem (tērauda, ogļu, darbgaldu ražošanas) uz galarezultātiem: patēriņa preču
ražošanu un pakalpojumu sniegšanu. Tieši šajās jomās PSRS sāka arvien straujāk atpalikt
no attīstītajām kapitālisma valstīm, kuras bija PSRS konkurenti cīņā par globālo
hegemoniju. Lielražošana dažādu tehnoloģisku un organizatorisku iemeslu dēļ vairs
nespēja apmierināt untumaino pieprasījumu, tāpēc radās nepieprasītu preču
pārprodukcija, bet modes preču deficīts. Padomju zinātnieki atzina, ka patēriņam ir
individuāls raksturs, ko nevar apmierināt ne plānveidīga lielražošana, ne milzīgi sadzīves
pakalpojumu uzņēmumi. Līdz ar to zināmu turību guvusī un arvien izvēlīgākā sabiedrība
sāka dzīvot hroniskā deficītā, vai arī bija spiesta izmantot ēnu ekonomikas pakalpojumus.
Pēc dažādiem aprēķiniem, 1985. gadā ēnu ekonomikas īpatsvars sadzīves pakalpojumu
jomā pārsniedza 40%, bet apgrozījums – 1,5 miljardus rubļu.
Otrkārt, attīstoties ražošanas attiecībām, bija pieaugusi vajadzība pēc lielākas
patstāvības darbā, vēlme justies par ražošanas saimniekiem, saņemt atbilstošu atalgojumu
par labiem darba rezultātiem, būt atbildīgiem par savu darbu. Pret valsts īpašumu liela
cilvēku daļa sāka izturēties kā pret “nevienam nepiederošu” mantu, katastrofālus apjomus
sasniedza sociālistiskā īpašuma izlaupīšanas gadījumi (sākot no “iznesējiem” līdz privātu
māju celtniecībai par valsts līdzekļiem), samazinājās darba aktivitāte, zuda interese par
ražošanas vadības problēmām un darba rezultātiem. Septiņos Rīgas uzņēmumos veiktā
aptauja liecināja, ka tikai 32% aptaujāto pozitīvi vērtē savu piedalīšanos ražošanas
vadīšanā, 40% atzinuši, ka tajā nepiedalās, 13% nav spējuši noteikt savu līdzdalību un
vairāk nekā 14% vispār nav spējuši neko atbildēt. Socioloģiskie pētījumi PSRS
konstatēja, ka strādnieku potenciāls rūpnīcās tiek izmantots par 75%, bet inženieru – tikai
par 30%.
Treškārt, zinātniski tehniskā revolūcija spieda pāriet uz jaunu atražošanas veidu – tā
saukto inovāciju ekonomiku, kuras pamatā ir nemitīga tehniskās un tehnoloģiskās bāzes
atjaunināšana, ātra produkcijas veidu maiņa, riskanto ražošanas virzienu apgūšana,
attīstīti starpnozaru horizontālie sakari starp uzņēmumiem, tieša saikne starp zinātni un
ražošanu. To nu PSRS komandekonomika nodrošināt nespēja, tāpēc tika nolemts pāriet
no administratīvām pārvaldes metodēm uz ekonomiskiem stimulēšanas mehānismiem,
piešķirot lielāku patstāvību un atbildību valsts uzņēmumiem un līdztekus attīstot
kooperatīvo sektoru, kas tad civilizēti konkurētu “sociālistiskā tirgus” ietvaros.
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Sākotnēji kooperatīvus dibināt uzdeva pašiem valsts uzņēmumiem, slēdzot ar tiem
nomas līgumus, ļaujot izmantot savu materiāli tehnisko bāzi. Bieži vien saimnieciskā
birokrātija šo norādījumu izprata pārāk burtiski un šo ideju noveda līdz absurdam, kas
radīja zaudējumus pašam uzņēmumam. Tie bija no augšas radīti kooperatīvi, kurus vadīja
uzņēmumu vadībai draudzīgi cilvēki, kuri, vismaz pēc likuma, strādāja no pamatdarba
brīvā laikā, savu produkciju pārdeva par tirgus cenām un saņēma salīdzinoši lielas algas.
Viens no pirmajiem kooperatīviem Rīgā bija visai interesants. Tas bija zinātniski
tehniskais kooperatīvs “Inženieris”, kas pēc saimnieciskā aprēķina principiem nodarbojās
ar izgudrojumu un izstrādņu ieviešanu, īpaši sarežģītu patēriņa preču izstrādi un
tiražēšanu. Tas veiksmīgi sadarbojās ar VEF un citiem rūpniecības uzņēmumiem,
patiešām radīja interesantas izstrādes un veica darbus, kuru izmaksas pārsniedza 10
miljonus rubļu. Kooperatīvi Latvijā darbojās tādās jomās kā patēriņa preču ražošana,
vieglās rūpniecības preču ražošana (sevišķi šūšana), sadzīves pakalpojumi, sabiedriskā
ēdināšana, mazumtirdzniecība un zinātniski tehniskā jaunrade. 1987. gadā Rīgas
kooperatīvi nodrošināja pusotru procentu no kopējā saražotā patēriņa preču un sniegto
pakalpojumu apjoma. Vēlāk kooperācijas devums pieauga un aptvēra pārējos Latvijas
rajonus.
Partijas vietējā vadība sāka celt iebildumus pret lielajām kooperatoru algām, kā arī
pārkāpumiem savstarpējos norēķinos ar valsts uzņēmumiem un budžetu. Daudzi
kooperatīvi neveidoja likumā paredzēto apdrošināšanas fondu, viltoja finanšu
dokumentus u.tml. Tika pat pieņemts lēmums par kooperatoru algas aplikšanu ar
progresīvo nodokli (algai līdz 500 rubļiem ienākuma nodoklis bija 25%, bet algai virs
1500 rubļiem – pat 90%). Tomēr vidējais birokrātijas slānis nespēja pretoties augstākajai
partijas gribai, kas nāca no Maskavas.
Nākamais kooperācijas attīstības posms sākās ar likuma “Par kooperāciju Padomju
sociālistisko Republiku Savienībā” pieņemšanu. Tajā bija daudz jauninājumu.
Kooperācija vairs netika uzskatīta par palīgjomu, visi kooperatīvie uzņēmumi kopā ar
valsts uzņēmumiem tika pasludināti par vienotu tautsaimniecības kompleksa
pamatposmu. Tika mazinātas iespējas administrēt kooperatīvu darbību. To dibināšana
tika nosaukta par “darbaļaužu ekonomiskās iniciatīvas rezultātu”, tātad valsts
uzņēmumiem vairs nebija dibināšanas monopola. Tika pasludināta nepieciešamība pēc
brīvas konkurences preču, darba un pakalpojumu tirgū – kā starp pašiem kooperatīviem,
tā starp kooperatīviem un valsts uzņēmumiem. Kooperatīviem ļāva laist apgrozībā akcijas
un citus vērtspapīrus, lai gan netika reglamentēta akciju izlaišanas un apgrozības kārtība.
Darbs kooperatīvā turpmāk varēja būt pamatdarbs, kā arī tika noteikta jauna materiāli
tehniskās apgādes kārtība. Turpmāk kooperatīvi varēja saņemt valsts pasūtījumu, kuru
piešķīra pēc savstarpēja izdevīguma, konkursu rīkošanas, garantēta materiāli tehniskā
nodrošinājuma, kā arī garantētas preču realizācijas principiem. Visbeidzot 14. pants ļāva
kooperatīviem dibināt savas savienības vai apvienības. Šai sakarībā Rīgā 1988. gada
februārī nodibinājās kooperatīvu asociācija “Latvija”. Tāpat Rīgā ar pilsētas
izpildkomitejas atbalstu uz kooperatīva “Reaton” bāzes tika atvērta kooperatoru skola.
Kooperācija Latvijā attīstījās dinamiski, taču, ņemot vērā lielās iespējas, ko tā
pavēra, tieši saistībā ar kooperāciju sāka veidoties arī tās korupcijas iedīgļi, kas jo kupli
sazēla pēc valsts neatkarības atjaunošanas. Tā sākotnēji radās t.s. fondētās produkcijas
(izejvielu, materiālu, iekārtu, pārtikas produktu u.c.) sadales jomā. Attīstījās prakse
uzpirkt amatpersonas, no kurām bija atkarīga sadale. Bieži vien kooperatīvi šai sadalē
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ieguva vislielākās labvēlības režīmu, salīdzinot ar pašiem valsts uzņēmumiem. Var teikt
arī, ka kooperatīvi deva graujošu triecienu valsts uzņēmumiem, jo noplicināja ne vien to
materiāli tehnisko bāzi, bet pie sevis pārvilināja arī labākos strādniekus un inženierus.
Bija arī citas negatīvas parādības, piemēram, augstas preču un pakalpojumu
monopolcenas, samērā zema preču un pakalpojumu kvalitāte, bieži finanšu disciplīnas
pārkāpumi, līdz ar to arī amatpersonu uzpirkšana finanšu iestādēs. Attīstījās arī
nepiesātināma peļņas kāre. Tas jauno kooperatīvu kustību attālināja no kooperācijas
būtības, mērķiem un principiem. Parastā tauta uz kooperatoriem sāka lūkoties kā uz
blēžiem. Diemžēl tieši šādu kooperāciju mantojumā saņēma neatkarīgā Latvija, kas
būtiski noteica arī kooperācijas tālāko likteni.
2.7. Kooperācija atjaunotajā Latvijā
Meklējot atbildi uz jautājumu, kāpēc pirmajos 14 valsts neatkarības gados Latvijā
nav izveidojusies vērā ņemama kooperatīvu kustība, nonācu pie pārsteidzoša secinājuma:
Latvijas iedzīvotājus valsts neatkarība pārsteidza nesagatavotus. Jā, brīvība ir liela
vērtība, daudzas tautas gadu simtiem par to cīnās un tās vārdā nežēlo pat savu dzīvību,
taču vēl svarīgāk ir saprast, ko ar brīvību iesākt, kā to izmantot savā un visas sabiedrības
labā. Izrādās, brīvība sevī ietver arī milzīgu atbildību. Tieši tās mūsu sabiedrībai
izšķirošajā brīdī diemžēl pietrūka.
Kā to saprast? Jā, Gorbačova pasludinātās pārbūves iespaidā radās daudz ideju par
vēlamajiem pārkārtojumiem. Valdībai tuvas aprindas runāja par saimnieciskā aprēķina
ieviešanu, republikas saimniecisko patstāvību, pat dažādu īpašuma formu (valsts,
pašvaldību, kooperatīvā un privātā) līdztiesīgu līdzāspastāvēšanu. Latvijas zinātnieku
darba grupa 1988. gadā izstrādāja “Latvijas PSR saimnieciskās vadīšanas pārbūves
vispārīgo modeli”, kas faktiski bija kompleksa saimniecisko pārkārtojumu programma.
Pēc vairākkārtējas pilnveidošanas tās elementi tika iestrādāti Latvijas Tautas frontes
(LTF) programmā. Taču LTF radās kā pārbūves kustība Gorbačova reformu atbalstam,
nevis kustība par Latvijas neatkarību. Un dažādu iemeslu dēļ LTF ekonomiskā
programma neīstenojās, arī tad, kad varu pārņēma LTF atbalstītie deputāti.
Vienlaikus radās t.s. radikālās organizācijas: “Helsinki-86”, LNNK, LTF
Radikālais spārns, daļēji arī Vides Aizsardzības klubs (VAK), kuras par savu mērķi
pasludināja pilnīgu valsts neatkarību. Sabiedrība uz šīm organizācijām raudzījās ar
zināmām simpātijām, taču retais 1988. – 1989. gados patiešām ticēja neatkarības
atjaunošanas iespējai. Runāt par neatkarību, vicināt sarkanbaltsarkano karogu bija zināma
uzdrīkstēšanās, kas izsauca aplausus, taču pat minēto organizāciju vadītāji nedomāja par
to, ko darīt pēc neatkarības iegūšanas. Faktiski radikālajās organizācijās pulcējās visai
raiba publika: pagātnes idealizētāji, padomju represijās cietušie un viņu tuvinieki (ar
zināmām atriebības vai revanša jūtām), dabas draugi, rietumu sabiedrības idealizētāji, kas
klausījās radio balsis, rietumu patēriņa preču un popkultūras apjūsmotāji, ziņkārīgi
piedzīvojumu meklētāji, izceļot gribētāji, arī dažādu specdienestu aģenti, provokatori un
viegli ietekmējami lētticīgie. Labākā gadījumā viņu recepte bija gaužām primitīva:
atjaunosim privātīpašumu, atjaunosim vecos nosaukumus, organizācijas, partijas,
pieminekļus, īpašuma tiesības, vecos likumus, varbūt arī repatriēsim migrantus uz PSRS
republikām – un tad tik sāksies labā dzīve! Kā vecajos labajos ulmaņlaikos (lai gan
partiju ulmaņlaikos nebija) vai brīvajā rietumu pasaulē! Baidot ar šo radikāļu
primitīvajiem lozungiem, izdevās organizēt vēl vienu kustību – interfronti, kuras biedru
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vairākums ne tik daudz baidījās no privātīpašuma, republikas saimnieciskās patstāvības
vai pat pilnīgas neatkarības, kā no radikālo lozungu īstenošanas, kas viņiem nesolīja neko
labu. Par šo kustību parūpējās citi aģitatori un provokatori.
Radikālo ideju piekritēji (valsts neatkarību es gan nesauktu par radikālu ideju, bet
viņu neatkarības izmantošanas receptes gan) nesaprata vai negribēja saprast, ka 50 gados
pārāk daudz kas ir mainījies – gan pasaulē, gan pašā Latvijā. Liela Latvijas pilsoņu daļa
bija gājusi bojā kara laikā, izsūtīta uz Sibīriju vai devusies bēgļu gaitās uz rietumiem, kur
viņu ģimenes bija sākušas citu dzīvi. Citi pašā Latvijā bija mainījuši dzīvesvietu un jau
vairākās paaudzēs arī dzīvesveidu (jo pirmskara Latvija bija agrāra valsts). Daudzi bijušie
īpašnieki dzīvoja ārzemēs un nesapņoja par atgriešanos vēsturiskajā dzimtenē. Latvijā
patiešām bija iepludināti tūkstošiem PSRS republiku pilsoņu, kas daļēji bija nodibinājuši
kopīgas ģimenes ar Latvijas pilsoņiem. Bijušajos īpašumos bieži vien dzīvoja vai strādāja
ne tikai iebraucēji, bet galvenokārt citi Latvijas pilsoņi, kuri tāpat bija kaut ko iekopuši un
iekārtojuši. Šādos apstākļos mehāniski atjaunot bijušās īpašumu tiesības patiešām bija ļoti
radikāla un stulba ideja. Vienīgais attaisnojums – vēsturiskā taisnīguma atjaunošana, bet
vai līdz ar to netika radīts cits netaisnīgums?
Ekonomiska vai racionāla pamatojuma īpašumu atdošanai laukos nebija, jo
jaunajos apstākļos 1920. gadu Zemes reformas ietvaros sadalītie nelielie zemes gabaliņi
nebija visai racionāli. Turklāt jau tā nelielos zemes gabalus vēl vairāk sadrumstaloja
vairāku mantinieku pieteikšanās. To pēc dažiem gadiem atzina arī Latvijas valdība,
skaidri paziņojot, ka tik daudzas sīkas zemnieku saimniecības Latvijai nebūs vajadzīgas.
Bez tam daudzi zemes mantinieki jau vairākas paaudzes bija dzīvojuši pilsētās un bija
atradinājušies no lauksaimnieciskā dzīvesveida.
Tomēr muļķīgas un provokatīvas idejas ir visai lipīgas. Drīz vien pat LTF vadības
pārstāvji, arī nākamie valdības locekļi, apceļoja Latviju, vieglprātīgi bārstot skaistus
Kārļa Ulmaņa citātus un slavējot vecos laikus, tikai aizmirstot paskaidrot, ka konsekventa
Ulmaņa ideju īstenošana nozīmētu korporatīvas, fašistiskas valsts atjaunošanu (pēc
Musolīni Itālijas parauga) XX gadsimta beigās un pašā Eiropas centrā! Turklāt šai valstij
pietrūkstu daudzu pilsoņu, bet tajā dzīvotu daudz nepilsoņu!
Sākotnēji, pirms pašas PSRS sabrukšanas, virsroku ņēma salīdzinoši veselīgākās
idejas. Laukos sāka veidoties zemnieku saimniecības, kuru vairākums arī vēlāk izrādījās
perspektīvs. Modē bija saprātīgs lozungs: zemi tiem, kas to apstrādā. Tautā jaunos
saimniekus iesauca par Breša zemniekiem (Ministru Padomes priekšsēdētāja ViļņaEdvīna Breša vārdā). Sākās arī uz kooperāciju un zemnieku pašpārvaldi virzīts darbs. Par
kolhozu nelietderību lielu domstarpību nebija, taču daudzi apsvēra iespējas kolhozu
saimniecisko potenciālu nesadrumstalot, bet pārkārtot atbilstoši kooperācijas principiem.
Bet tad pēkšņi kā no debesīm nokrita neatkarība, kurai sabiedrība, kā jau uzsvēru, nebija
gatava. Patiešām nokrita, jo to vēl uz labākiem noteikumiem 1991. gada augustā saņēma
arī tās PSRS republikas, kuras to nemaz nebija prasījušas. Tāpēc tagad modē nākusī
ordeņu dalīšana par nopelniem neatkarības atjaunošanā izskatās diezgan amizanta. Tā
tikai pasvītro idejisko tukšumu un liekulību.
Neatkarības pēkšņā saņemšana izraisīja gan eiforiju, gan apjukumu, arī valdošajās
aprindās. Notika būtiska valdības locekļu un arī politisko virzienu maiņa. Lai cik tas
neticami, dienaskārtībā nāca radikāļu lozungi par īpašuma tiesību, likumu un citu bijušo
atribūtu atjaunošanu, lai gan tas bija pretrunā ar tikko sāktajām reformām. Līdz ar to
laukos sākās divi procesi – privatizācija un denacionalizācija, kuri ik uz soļa nonāca
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savstarpējā konfliktā. Bijušie zemes īpašnieki dusmojās uz Breša zemniekiem un kolhozu
vadību, un otrādi. Katram sava taisnība. Sākās arī īpašumu mantinieku savstarpēja
tiesāšanās un naidošanās, jo mantinieku loks pēc atjaunotā Civillikuma tika noteikts
visplašākajā pakāpē, lai gan pagājuši bija 50 gadi. Īpašnieku mantinieki centās pieprasīt
visu kādreiz zaudēto (pat sīko inventāru), tikai ne vecos parādus. Bet zemes komisijas,
kas izskatīja iesniegumus, darbojās pēc saviem principiem, kas ne visiem bija saprotami.
Sākās gari tiesas procesi, kas vēl arvien nav īsti beigušies. Par kolhozu mantas
saimnieciskā potenciāla saglabāšanu vairs nenācās ne sapņot. To daudzos gadījumos
izvazāja un izšķērdēja paju īpašnieki. Veiklākie sagrāba daudz, arī izmantojot šim
nolūkam kooperatīvu statusu, taču lielu labumu tas nenesa. Īpašumus atguvušie bieži vien
steidza tos pārdot. Tikmēr lielas zemes platības palika neapstrādātas un neapsētas.
Radušos tukšumu pārtikas tirgū aizpildīja ievestie produkti. Salīdzinoši nedaudziem
izdevās sākt perspektīvu uzņēmējdarbību. Viņi nevarēja rēķināties ne ar ko, tikai
paļauties uz sevi un riskēt. Kopš tiem laikiem lauksaimniekiem tā arī nav izdevies nonākt
pie kāda kopsaucēja. Tad nu bēdīgās sekas šādām jukām ir tikai likumsakarīgas. Tas
attiecināms arī uz kooperatīvu veidošanos un darbību Latvijas laukos. Pilsētās valdīja
līdzīgs haoss, taču šajā grāmatā to neanalizēsim, jo lielākās cerības ar kooperāciju saistīja
tieši lauku cilvēki. Kooperācijas dzimšana laukos ir tradicionāls šīs kustības attīstības
ceļš, vismaz Latvijā.
Lai stāvokli labotu, vispirms jāpanāk sabiedrības izlīgums un absurdāko reformu
seku novēršana, cik nu tā tagad iespējama. Sašķelta sabiedrība nav spējīga attīstīties.
Sabiedriskā izlīguma piemēri pasaulē ir, piemēram, Spānijā pēc asiņainā pilsoņu kara un
Franko valdīšanas gadiem.
2.7.1. Pārejas periods
Neatkarīgā Latvija mantojumā saņēma arī Gorbačova reformu laikā izveidoto
kooperāciju, kas bija orientēta uz maksimālu peļņu, pieradusi darboties privileģētos
apstākļos, lēti izmantot valsts resursus, kā arī uzpirkt amatpersonas. Kooperatori, it īpaši
kooperatīvu vadītāji, bija īpaša ļaužu šķira, kas bija pieradusi viegli sasniegt savus
materiālos mērķus, uzvedās diezgan agresīvi un bija pieradusi staigāt apkārt ar lieliem
naudas žūkšņiem. Protams, arī kooperatoru vidū sākās noslāņošanās. Daļa turpināja
ražošanu, citi pievērsās tirdzniecībai, bet izveicīgākajiem juku laikos pavērās pavisam
pasakainas iespējas. Tie sāka nodarboties ar finanšu operācijām, iegūt nekustāmos
īpašumus un droši iebrauca starptautisko darījumu ūdeņos. Ja papētīsim nākamo finanšu
haizivju un pelēkās vai pat dažu kriminālās ekonomikas dūžu biogrāfijas, tajās bieži
atradīsim aktīvu darbību Gorbačova laika kooperatīvos.
Ražošanas kooperatīvi turpināja ražot vieglās un pārtikas rūpniecības preces, bieži
vien izmantojot valsts uzņēmumu materiāli tehnisko bāzi. Kooperatīvu veidošanās valsts
uzņēmumos aiz inerces turpinājās arī neatkarīgajā Latvijā. Kūtrākie uzņēmumi saņēma
zvanus no augstām valsts amatpersonām, kas mudināja dot zaļo gaismu kooperatīviem.
Saražotā produkcija daļēji tika tirgota Latvijas veikalos, taču lielākā daļa tika izvesta uz
citām PSRS republikām. Krievija šķita kā nepiepildāms un ļoti izdevīgs noieta tirgus.
Taču pēc 1991. gada augusta noteikumiem, kad Latvija guva pilnīgu neatkarību no
Maskavas, un it sevišķi pēc naudas reformas, tirdzniecības sakari ar Krieviju palika ļoti
apgrūtināti un pat neizdevīgi. Arī Rietumu tirgū mūsu kooperatīvu devums īsti
neiederējās. Tikmēr arī Latvijas tirgu aizpildīja samērā lētā importa produkcija.
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Pakāpeniski ar bagātu sortimentu piepildījās pārtikas tirgus, kā arī veidojās moderni
veikali un kafejnīcas. Strauji mazinājās cilvēku pirktspēja. Līdz ar to ražošanas un
tirdzniecības kooperatīvi iznīka tikpat strauji, kā bija uzradušies. Visiznīcinošāko
triecienu ne vien Latvijas kooperatīviem, bet arī visai vieglajai rūpniecībai deva humānās
palīdzības masveida ievešana no rietumiem. To nu derētu ielāgot: kamēr katrā
mikrorajonā kilogramiem tirgos “humpalas”, tikmēr mūsu pašu vieglās rūpniecības
attīstībai nebūs nekāda pamata.
Daļa sekmīgāko kooperatīvu pārveidojās par privātuzņēmumiem. Pārsvarā
tirdzniecības, finanšu un pakalpojumu jomās. Lauku un mazpilsētu kooperatīviem
pavērās ātru guvumu sološā privatizācijas joma, kas vēl vairāk attālināja no kooperācijas
būtības. Kā liecina vēsture, privileģēti apstākļi ilgākā termiņā nenāk par labu nevienam
uzņēmējdarbības veidam.
2.7.2. Kooperācijas līkloči lauksaimniecībā
Tautiskās atmodas periodā daudzi lauku un mazpilsētu ļaudis savas cerības saistīja
ar jēdzieniem kopdarbība, pašpārvalde, sadarbība, kooperācija. Ar mērķi veicināt
lauksaimniecību un ieviest pašpārvaldi jau 1989. gada 15. aprīlī dibinājās Latvijas
Lauksaimnieku savienība (LLS), par kuras priekšsēdi ievēlēja Albertu Kaulu, bet vēlāk –
Vilni-Edvīnu Bresi. Ļaužu cerības un entuziasms bija tik liels, ka LLS 1990. gadā
apvienoja 27 tūkstošus individuālo biedru un 579 kolektīvos biedrus, kuri savukārt
pārstāvēja 200 tūkstošus strādājošo. Diemžēl jau minēto juku un citu iemeslu dēļ šai
milzīgajai organizācijai nebija daudz praktisku sasniegumu. Vairāk tā nodarbojās ar
veicināšanas funkcijām, piemēram, nodibināja prēmiju “Sējējs”, organizēja jaunatnes
konkursu “Cāļus skaita rudenī”, atjaunoja Mazpulku organizāciju. Lai arī mazpulki
pašlaik ir Latvijā lielākā jauniešu organizāciju, pirms kara bijušo entuziasmu un vērienu
atjaunot vairs neizdevās. Tā kā LLS maz paveica saimnieciskās darbības veicināšanas
laukā, vajadzības pēc tās atkrita dabiskā ceļā – 1995. gadā pietrūka līdzekļu darbinieku
algošanai un savienība savu darbību pārtrauca.
Nākamā lauksaimnieku pašpārvaldes organizācija bija 1990. gadā dibinātā Latvijas
Zemnieku federācija, kura daudz darījusi tieši kooperācijas ideju popularizēšanas laukā:
izdevusi modernu kooperācijas rokasgrāmatu, iepazīstinājusi interesentus ar Zviedrijas un
Dānijas kooperatoru pieredzi, sadarbojusies ar lauksaimnieku konsultāciju dienestiem
u.c. Ar skatu uz nākotni 1991. gadā dibinājās “Jauno Zemnieku klubs”. No jumta
organizācijām jāmin Lauksaimnieku Statūtsabiedrību asociāciju, Latvijas Lauku atbalsta
asociāciju, Zemnieku Saeimu, Lauksaimnieku Organizāciju sadarbības padomi, Pārtikas
uzņēmumu federāciju u.c. Kopā ar vienu nozari pārstāvošām asociācijām, federācijām,
savienībām apvienībām un biedrībām pašlaik darbojas vairāk nekā 45 lauksaimniecības
pašpārvaldes organizācijas, kuras kopumā apvieno aptuveni 4581 fizisko biedru un 270
organizācijas ar juridiskas personas statusu. Tikai piecām ir savas nodaļas vai filiāles
rajonos. Un tikai viena – “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” – pārstāv
tieši kooperatīvus. Pārējām organizācijām dibināšanās mērķi bijuši galvenokārt šādi:
• apvienot nozares ražotājus kopējo uzdevumu izpildei;
• veicināt nozares attīstību valstī;
• koordinēt asociācijas dalībnieku interešu aizstāvēšanu valsts institūcijās;
• veicināt nozarei labvēlīgu likumu pieņemšanu;
• sekmēt nozares perspektīvās attīstības plānu un stratēģijas izstrādi;
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•
•
•
•
•

popularizēt jaunākās tehnoloģijas;
vākt, apkopot un izplatīt informāciju par nozares attīstību;
sadarboties ar radniecīgām organizācijām ārvalstīs;
organizēt asociācijas biedru un nozares darbinieku apmācības;
analizēt saimnieciskās darbības rezultātus un izstrādāt priekšlikumus trūkumu
novēršanai u.c.
Lai kādas būtu katras šādas organizācijas iespējas, jādomā, ka tajās apvienojušies
mūsu aktīvākie, pieredzējušākie lauksaimnieki, kas izstrādājuši patiešām daudz
priekšlikumu nozares darba uzlabošanai. Interesanti ir šo asociāciju pārstāvju vidū
veiktās aptaujas rezultāti, kurus savā grāmatā “Lauksaimnieku kopdarbība Latvijā” 2000.
gadā apkopojis Jānis Ruško. Starp faktoriem, kas kavē lauksaimniecības attīstību,
visvairāk nosaukti šādi:
ü latam noteikts pārlieku augsts kurss;
ü valdības nevērīgā attieksme pret lauksaimniecību un laukiem;
ü nesakārtotā likumdošana, būtiski trūkumi nodokļu un kooperācijas likumā;
ü nelegālais pārtikas preču tirgus;
ü zemās lauksaimniecības produktu iepirkuma cenas; pārstrādātāju un tirgotāju patvaļa
cenu noteikšanā;
ü zemnieku saimniecību un statūtsabiedrību ienākumu katastrofāla samazināšanās;
ü iedzīvotāju zemā pirktspēja;
ü līdzekļu trūkums ražošanas modernizācijai, jaunu tehnoloģiju izstrādāšanai un
ieviešanai;
ü pārāk lielais nodokļu slogs, īpaši statūtsabiedrībām;
ü izglītības un profesionālo zināšanu trūkums;
ü informācijas trūkums par stāvokli nozarē, par produkcijas realizācijas iespējām
iekšējā un ārējā tirgū, par cenām u.c.;
ü nav izveidots vienots lauksaimniecības informācijas dienests.
Kā redzam, daudzi nosauktie iemesli ir sekas valsts vispārējai politikai, daudzus
negatīvos faktorus varētu neitralizēt labi organizēta kooperācijas kustība, citus – var
novērst sadarbībā ar valdības un likumdošanas institūcijām.
Bet nu atskatīsimies uz pašu kooperatīvu darbību pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas, kad vēl darbību turpināja padomju laikos dibinātie, bet sākās arī jaunu
kooperatīvu dibināšana un darbība. Pirmais likums, kas reglamentēja kooperatīvu darbību
bija 1991. gada 6. augustā pieņemtais “Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām”.
Vairāki speciālisti to vērtē kā nepiemērotu pilnvērtīgai kooperatīvai darbībai un
neatbilstošu kopdarbības garam, tomēr, no otras puses, – tas kooperatorus nostādīja
privileģētā stāvoklī, jo likums “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju” lielsaimniecību tehniku un “servisa objektus” ļāva nošķirt tieši
kooperatīviem. Šim nolūkam bija jānodibina “Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu
darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvo sabiedrību”. Tas aktīvākajiem un
zinošākajiem cilvēkiem nebija grūti, taču šajā gadījumā par galveno kooperācijas mērķi
kļuva lielsaimniecību tehnikas un objektu iegūšana. No kopējā kooperatīvo sabiedrību
skaita šādas bija aptuveni 37%. Cik no tām iegūto tehniku izmantoja ražošanas mērķiem,
nav zināms, lai gan netrūkst arī labu piemēru.
Otrs lielākais kooperatīvo sabiedrību skaits – 375 – bija kooperatīvās
piensaimnieku sabiedrības. Arī tās neveidojās klasiskajā ceļā, bet faktiski bez maksas
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savā īpašumā ieguva privatizējamos piena pārstrādes uzņēmumus. Šāda privatizācijas
mehānisma izmantošanā bija ieinteresēti arī tie valsts pārstrādes uzņēmumi, kuri ar
zemniekiem nebija norēķinājušies par piegādāto produkciju. Tie savus parādus dzēsa ar
akcijām. It kā piesaistot kapitālu, lai gan faktiski nekāds jauns kapitāls neieplūda. Daudzi
par kooperatīviem pārvērstie uzņēmumi izputēja, lai gan ir arī sekmīgas darbības
gadījumi. Piemēram, tagad slavenā akciju sabiedrība “Limbažu piens” savu potenciālu
radīja, būdama augoša piensaimnieku kooperatīvo biedrību savienība. To 1993. gadā
dibināja piecas piensaimnieku sabiedrības, drīz pēc tam tai pievienojās vēl astoņas.
Darbība bija ļoti sekmīga, saimnieciskie rādītāji labi. Ražošanas bāzes modernizācijai
vien pirmajos divos ar pus gados savienība ieguldīja 297467 latus. “Limbažu piens” bija
lielākais nodokļu maksātājs rajonā, deva darbu vairāk nekā 100 darbiniekiem, apkalpoja
vairāk nekā 800 piena piegādātājus. Kāpēc reorganizējās par akciju sabiedrību? Īsti nav
zināms. Bet tā kā saimnieciskie rādītāji bija labi, jādomā, ka savienības vadība vai kāda
tās daļa negribēja dalīties peļņā ar piensaimniekiem.
No piensaimnieku kooperatīviem var minēt 1992. gada beigās dibināto Kauguru
pagasta piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību “Krejotava”. Bez piena vākšanas un
realizācijas tā nodarbojās ar ciltsdarbiem, mākslīgo apsēklošanu, labākās pieredzes un
zinātnes atziņu popularizēšanu, bezprocentu aizdevumu izsniegšanu saviem biedriem,
saimniecībai nepieciešamo preču un dīzeļdegvielas iegādi vairumā un to realizēšanu
saviem biedriem par cenu, kas zemāka nekā tirgū. 1995. gadā šis kooperatīvs apvienoja
87 biedrus, statūtkapitāls šajā laikā palielinājies vairāk nekā 450 reižu. Aplēsts, ka 1994.
gadā biedri, izmantojot sava kooperatīva pakalpojumus, ietaupījuši 2918,50 latus.
Sekmīgi darbojusies arī 1993. gada martā dibinātā Trikātas piensaimnieku
kooperatīvā biedrība “Beverīna”, kas pienu vākusi piecos pagastos, to pārstrādājusi un
realizējusi, kā arī sniegusi citus pakalpojumus piena ražotājiem. Galvenā produkcija –
krējums un divas siera šķirnes – “Krievijas” un “Holandes”. 35% produkcijas nonākusi
vairumtirdzniecības uzņēmumos, 43% – mazumtirdzniecībā, 9% – tirgū, bet atlikušie
pārdoti skolām un bērnudārziem. Peļņa 1994. gadā pieaugusi vairāk nekā 4 reizes. Puse
izmaksāta dividendēs, 15% darbinieku materiālai stimulēšanai, 25% ražošanas jaudu
modernizācijai un 10% ieskaitīti rezerves fondā. Biedrība 1994. gadā nodarbināja 69
algotus darbiniekus, no kuriem 44 bijuši kooperatīva biedri.
Starp sekmīgākajām kooperatīvajām sabiedrībām 1995. gadā minamas Kaunatas
pagasta piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Kaunata”, Svētes pagasta zemnieku
kooperatīvā sabiedrība “Grauds” (graudu pirmapstrāde, glabāšana un realizācija;
lauksaimniecības produkcijas ražošana), Gaujienas pagasta lauksaimniecības tehnikas,
mašīnu un kokapstrādes pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Gaujiena”, Krāslavas
rajona Izvaltas pagasta kooperatīvā sabiedrība “Izvalta” (mehanizētie lauksaimniecības
pakalpojumi; lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija;
mežizstrāde un kokapstrāde) un Talsu rajona Gribuļu pagasta kooperatīvā sabiedrība
“Kalninieki” (mehanizētie lauksaimniecības pakalpojumi, graudkopība, lopkopība).
Pēc Valsts Statistikas komitejas datiem, 1994. gada sākumā Latvijā bija reģistrētas
1684 kooperatīvās sabiedrības, bet, pēc Zemkopības ministrijas datiem, 1995. gada
beigās – vairs tikai 1288. Pa nozarēm tās sadalījās tā:
Darbības joma
Agroservisa un koplietošanas sabiedrības

1994. g. sākums
502

1995. g. 2. puse
515
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Piensaimnieku sabiedrības
Lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības
Graudkopības biedrības
Pārējās

359
132
328

359
132
116
166

Minētie un citi piemēri liecina, ka neraugoties uz daudziem kavējošiem faktoriem
veiksmīga kooperatīvu darbība Latvijas laukos bija un ir iespējama, kā arī ir ļoti
nepieciešama. Ja tāda būtu, mūsu zemnieki noteikti dzīvotu turīgāk. Tomēr vairums
1990. gadu pirmajā pusē reģistrēto sabiedrību nekādu saimniecisku darbību nav veikušas.
Galvenie “mirušo sabiedrību” iemesli ir darbības mērķu trūkums, vadības prasmes
trūkums, kooperācijas principu nepārzināšana vai neievērošana, neuzņēmība,
kooperācijas garam neraksturīga peļņas un iedzīvošanās kāre, vispārējas ražošanas
kritums lauksaimniecībā.
Pētnieku grupa (A. Bondars, A. Moisejs un A. Puduls), kas sadarbībā ar Latvijas
Valsts agrārās ekonomikas institūtu 1995. gadā veica plašu kooperatīvās kustības
pētījumu, atzina, ka vairums reģistrēto kooperatīvu pastāv tikai formāli. It īpaši tas esot
vērojams Ventspils rajonā. Šāds stāvoklis viņuprāt, izskaidrojams ar vairākiem
iemesliem:
ü valdības negatīvā attieksme pret kooperāciju;
ü dažu politiķu propagandas kampaņa pret veselīgu, funkcionējošu saimniecisko
formējumu pastāvēšanu un darbību; nekorekta kooperācijas pielīdzināšana
kolhoziem; centieni Latviju pakļaut importa atkarībai;
ü negatīvas publikācijas presē, maz materiālu par sekmīgi strādājošiem
kooperatīviem;
ü Saeimas un valdības noteiktie nevienlīdzīgie saimniekošanas noteikumi
zemnieku saimniecībām, kooperatīviem, SIA un paju sabiedrībām: vienām
noteiktas priekšrocības, bet citām jādarbojas grūtākos ekonomiskajos apstākļos;
pastāv “apgriezti komunistisks” dažādu saimniekošanas veidu ekonomiskās
ietekmēšanas mehānisms – stimulētas tiek individuālās zemnieku saimniecības,
bet darbojošies kooperatīvi tiek diskriminēti;
ü vājš kooperatīvās audzināšanas un izglītošanas darbs, nepietiekami izskaidrotas
kooperācijas priekšrocības;
ü vājš organizatoriskais darbs kooperatīvu veidošanas un darbības stadijā; netiek
kontrolēta kooperatīvās darbības tiesisko normu ievērošana;
ü kooperatīvu vadītāju zemais kvalifikācijas līmenis, neprasme vadīt kooperatīvu
un sekmīgi saimniekot arī grūtos saimnieciskos apstākļos;
ü nepietiekama metodiskā palīdzība kooperatīvu vadītājiem un biedriem no valsts
institūciju un zinātnieku puses; zinātniskie pētījumi kooperācijas jomā
pārtraukti.
Atliek tikai piekrist pēdējam secinājumam un piebilst, ka 14 valsts pastāvēšanas
gados milzīgajā avīžu, žurnālu un apkārtrakstu straumē nav parādījies neviens regulārs
izdevums kooperācijas jomā. Tas ir milzīgs un nepiedodams trūkums, jo pirmās Latvijas
republikas laikā šādi izdevumi pastāvēja pat kara apstākļos. Tāpēc arī rezultāti bija daudz
labāki.
1997. gadā, pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā darbojās šādas
kooperatīvās sabiedrības.
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Nozare
Zvejniecība
Mežsaimniecība
Būvniecība
Ieguves un apstrādes rūpniecība
Vairum- un mazumtirdzniecība
Lauksaimniecība un medniecība
Citas
Kopā

Sabiedrību skaits
1
5
12
82
173
202
288
327
1090

Nodarbināto skaits
26
8
81
1598
6551
666
3604
1782
14316

Taču 1998. gadā tika pieņemts jaunais kooperatīvo sabiedrību likums. Tas noteica
minimālo pamatkapitāla apjomu (2000 lati, izņemot dažus kooperācijas veidus, kuros
pamatkapitāls varēja būt 200 lati), reglamentēja jaunu pārvaldes struktūru, kurai
vajadzēja veicināt demokrātiju, kā arī mainīja peļņas sadales kārtību. Jaunais likums
pieprasīja arī visu reģistrēto sabiedrību pārreģistrāciju, ievērojot jaunā likuma prasības. Šī
pārreģistrācija ir laba liecība par tā laika kooperācijas līmeni un kvalitāti, jo no 1500
reģistrētajiem kooperatīviem pārreģistrējās tikai 350. Tā bija iespēja sākties daudz
kvalitatīvākai un mērķiem atbilstošākai kooperācijai. Daļēji tas arī notika. Piemēram,
visai cerīgi sākās krājaizdevu sabiedrību attīstība dažos rajonos. Krājaizdevu biedrību
darbībai tika izdots specializēts likums, kas paredzēja gan stingru finansiālās darbības
kontroli un drošības mehānismus, taču diemžēl arī vairākus nepamatotus ierobežojumus.
Piemēram, krājaizdevu sabiedrības nedrīkst pieņemt noguldījumus no nebiedriem,
nedrīkst nebiedriem sniegt savus pakalpojumus, nedrīkst dibināties pēc teritoriālā
principa tādās pašvaldībās, kuru iedzīvotāju skaits pārsniedz 10 tūkstošus. Tas arvien ir
liels bremzējošs faktors, ar ko daļēji izskaidrojama kustības lēnā attīstība un izplatīšanās
citos rajonos. Vēl jo lielāks trūkums tas ir tāpēc, ka stipras krājaizdevu sabiedrības varētu
veicināt arī citu kooperācijas veidu attīstību.
Tomēr kooperatīvu skaits Latvijā turpināja augt arī pēc jaunā kooperācijas likuma
pieņemšanas. Pēc LR Uzņēmumu reģistra datiem, no 1991. gada 1. janvāra līdz 2001.
gada maijam kopumā bija reģistrētas 3249 sabiedrības, no kurām 2519 nebija likvidētas.
Tātad straujš sabiedrību skaita pieaugums noticis tieši pēdējos gados. Tas gan vēl
nenozīmēja, ka būtiski audzis kooperācijas devums Latvijas tautsaimniecībā, bet vairāk
strukturālās pārmaiņas kooperācijā. Arī tādos no padomju laikiem mantotajos
kooperatīvos kā dzīvokļu, garāžu, vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvi.
2.7.3. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
2.7.4. Dzīvokļu un garāžu kooperatīvi
2.7.5. Krājaizdevu sabiedrību atjaunošana
2.7.6. Nobeiguma secinājumi
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